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 یاهنیطوب امراک , میسیونیم مه زابو مياهتشون اهراب
 امیسمراتس بلاطم هچ الاح : تسا نداد زادشه میراد

 روسد ,نآدرومرد قیقحت یارب هچو دنراگنایب_یحفعسار
 , دنیامث رداص دیکا

 هسهد یاهلاس نیرخآ ثنپا ناریا یاهنیس تعص
 ملیفنیلوا هک لبق لاسیس ۰ .دهنیم رس تشپ اردوخ موم
 دوخ یوب ار رگاثامت موچهودمآ هدرپ یورپ «یناربا
 هتخیرنا ريا يلم یاهنس تعص یاه هیاب ؛ تشاد فوفصم
 ناربارد ملیف رازهکی دودج نونکا نامز نآ زا « دش
 راکت هاریارد هک یاهیامرس مقر و تسا هدن هتخاب

 قیرطزا .تسا هدوب لابر درایلیم هد دودح « تسا هداتفا |

 هدرکقارترارفن راه هد ودح « ناریارد ملیف تعص داجیا
 هیهن لماخ رفن رازه هد نیا ۰ دنلوخشم راک و تیلاعتبو
 و ناک راک + ینفپیکا + هشیب ره ؛ نادرگ راک « هدننک

 نادنمراک و ناسنکراک ۰ ینف یاهویدوتسانا رگر اک
 شیاهنیاهایس نادنراک و نانکر اکو عیزوت یاهنامزا
 هب دونح تبع یا یطرد . دتته ناریارد ملیف هدهد

 یاهیرادرهلب نا ريا یاهملف ناگدننک هیهت لایر درایلیم
 تلودب لابر درالیمود تودح ؛ دناهداد ضراوح روثک

 ار ناریا مان شررااب یاه ملبف دیلوت هار زاو دناهتخادرپ
 و دناهدنااش ناهجرد امس بحاص روثک كي ناو
 . دناهدروآ بدب فلتحم یاهلاوتفرن یزیاوج

 رارسق یدوبانو طونس هناسآرد ناربا یامنیس ۰۰۰ نوتکا
 یاهیسرکیبرب هک یمادع و یبردیب تابرض . تا هتفرگ |

 نآ هلاض یاهورین جنرسب ۰ دیايع دورف ناريا رضتحم

 شالت وتیلاع نیزگباج یراکیپ ۰ درادیم زاب راک زاار
 ساصنخایبردیپ ینا ربا یاهعلیف ددعنم یاهنارکاو دوشیم
 نیبام مادع هزرابم عون كيو دباییم یجراخ یاهملیتب
 دوجو یناربا هدک هیهت اب یجراخ یاهبلیف ناگدننکدراو

 شیامهنیاهامنیسب رایس نداد سناوآ اب ییردیپ ٩ دراد
 جراح اههورگ هگرج زا اراهبآ ۰ یناربا یاهملیف هدنهد
 ملیفهدنهد شاامن یاهاهتیس دایحاص هکتآ اب اما . دنزاسیم

 یاهملبف شیاعن هعاداب نابز دوجواب دنرضاح یناریا یاه
 یناربا یاهعلش ییردیب فیقو ۰ دنزرو تردام یناریا
 همانریو تسا هتسکش ار ناربا یاهنیس رهک ریخا هاهدنچرد "
 فیقوست تسیب مولعم . تسا هتخیر مهب ار نآ یتبامت یاه |

 ایآ «دریگیم تروص یساساو هلناس هچرب یناربا یاهعلیق
 رنه و كهرف ترازو هسکا» یملیف تا حیحص 1

 نآنتخاصراجاو هدرک_یسررب لماک روط ار نآ ویراس
 یلئاسهکنیا ناونعب ددش رضاح زادعب تسا هدرک رتاص

 داببار هدنک هیهت هبامرسو دنک فیقوت ۰ .دهدیم
 رسگا «دنکفیقوت ار ملبف هک تسا مسر ایند یاهک

 یسایسلثامرطاخب دباسن شیامن هزاجا یروثک
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 یاهملیف شیامن یارب اهامنیس ندئادج - اههورگ نتخیر مهب
 - یناریا یاه ملبفیبردیب فیقوت - یجراخ
 هبوریبعیزوت ۰ ناگدننک هیهتیراکسهمدع - ملیف دیلوت یاهب
 ضرعم رد ار نارسا یامنید تعنص « اهناتسرهش رد ملیف

 عیرس شیا زفا

 تسینتلادع و .تسا ملطظ اهقاو نیا . تسا هدرک .ایفس

 , دوش هنخاس ینا ربا ملیف هک دراد دوجو یدنمقالع رگا

 ارینا ربا رارگهپامرس و زاسلیف فیلکت ودینک مالعاهراپکب
 | یارسبردقچیناریا ملیف كي رگم . دینک صخشم و مولعم
 | مهلاسدنچ و هامدنچ یتیپاب هک دراد عفت نآ هبننک هیهت
 ۱ زا فلتخم یاهناوس و دیاوحب هو كصهرف ترازو رد

 داگدسک هیهن اعقا ورگیید یوس زا .دوخ یریگولجنآ شیامن
 چیه رد دبات ؛ دنرصتم نایم نیارد زین یناربا یاهملیق
 ,دشابهتشا دندوج و دباقع و ءارآ تتنت همهنبایاهفبط و فص

 هسراد یمشد و داع .دنکیم یزروهیک رگیدکیابهمه

 یراکسع و یلده رگیدکیاب صاخ دروم كيرد دنناوتيمن

 عفاع طفح یار دشوکیم كب ره , دشاب هتشاد

 هکباهنامزسنچ رد الاو دورشی ودنک بوکد گل ار یرگید

 هک س کر هو دنکبم تموکح اع روشک رد یعقاو یسارک و مد
 !وشار نآناج نشوگ اب رما نیلوئسم «دنک نایب ار تیعفاو
 لسح ار تالکشم ومدوشگار اهراک هرگ ودنریذبیم وم دش

 .دنک نشور ار نا ريا

 یاهمیف هدهدشیامن یاههورگ هکیاهماگنه نینچ رد
 روآ مارس یاهشورف هبوسو و تسا هدش هدیشاپ مهب ینا ربا
 رادراد ار ینا ربا یاهملیف هدنهدشیامن یاهامنیس نایحاص

 مرسجب یناریا یاهملیق هکیاهنابر رد « دنکیمرش هار

 یشزرایو لادتبا رهم رهوكنهرفترازورد نتندوبینا ربا
 رسشیا زفا هک یتیعقوم رد . دوریم داباهدبامرسودروخیم
 ار ملیف هیهت حراخم اهدزعتسد عیرس دشر و دیلوت یاهب
 یاسهلیف هک ی تیعصو رد و ؛ تساهدناسر ربا ریاسب دا ریارد
 رد شیامنب اهناسرهشرد یدزد و تقرس تروس یناریا
 تدنیکیرثا رد اهملیف زیمآ تیظفوم یاهشورف و دیآیم
 نوخهک یدا فا طسوت اهنآهزاجاای و اهلاتسرهش رد اهامنیس
 دراداج ۰ تساهدسرلقادح هدنکمیمدن رادار هدنک هیهت

 اس یمومع تسشن كياب ینا ربا یاهملبف ناگ دننک هیهتنمجنا

 یاس فیلکی و دنکرسکبار راکدوخ یاضععا ماعت تک رش

 هسادا تروص نیمهب عضورگا الاو ؛دنک مولعم ار نا ربا
 نازاملیف كياکب نابیرگ رابدا و سالفا و یگتسکشرو دباپ
 هخذگ راک زا راک رگبد هک تسا تقونآ و تفرگ دهاوخار
 .درک تاوتیمن ناریجو

 داگ لک هیهت هدش هک مهرابكي دهاوخیم ناملد
 دنراذگنو دن هت عمحم هرود تینسح اب شیوخ ءاقب یا رب

 سزا هاتوکی تدمرد نانآ یراکادف و تمحز لاسیم لصاح

 .دوندونانو هتفر

 تن یافآ پاج ۰ رما نیلوئسماعن ميدنموژرآ
 تاعاضم ریاورهو كهرفریزو دلهب یاقآ باج « ریرو
 یاسس هرابردودنک هعلاطم تقدب ار هلاقم نیا لوئس

 یاهیستعص دنرادگن ودنیامرف ذاخنا یلجاع مسصت نا ربا

۱ 
 و دنوندوا هرابكب امروثک _نادنمرنه هعماجو نا ربا یلت

 . دنورب نایمز
 . تشاد میها وخ تیحص مهزاب هرابنیا رد -

 5 دنا وتم یراکسهو یگچرایکب كاب .دننکیم

۱ 

 اه شابداش زا امنیس هراتس ساپس

 ی
 مو تس

 ناس ینحل# ژورتای یافآ تاج

 نارسسسچب  اتتیس :راتس هلمس زایسا اس

 نااس تسپ ها هناتسص از ابیس هرانس هلجب رانا هرگنان

 »۷ ۰ موکح 3
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۵۳۱۳ 

 نامتسلگزیرتاب یا

 املیس هراضتطملواسم رپ تور اس تخ اص

 ارسیاپشاپ هاش نیرت هنامیص تسا نشه اوخ

  دیرم ذیبامنیس هرانس هلجسر اشتنا درگلاس تیسانمم

 - و یاحبانمنوزف ازیر قوت« لاعت دنوا هخزآ

 تالس یتاعوبطم تاعدخ هما دار دار هلجمنآناک دنسود

 نابحوع طالط ترازو یت طوبطم نیامح

 ۳ سه ۹ ۱

 ۰ دراد
 

 ۲۳۲ کیر

 .انیصر اتسهلجم لوکس رب دوز اونم بجا اح

 زایسب تصرف نمی اربهلدم نآراضتنا درگلاحن دیسرارف
 امشب ار یهامشج اه دنررا ضشوگ ی ارگی دیگ اب ات تسا ین اهینارگ
 تم نم اه ا دار دناتسار اتسهو یلاحم او اریویوگهایرمت

 + می اس تفت نورف ارور یصوت لاعس هسوا دحرا ضررا اب

 یلخا 2 تاطویطملترب دح

 مس رس
 ۱۳م

 یارب يدحس رورسو یداخ هه ۰ هخنگ هنه [2

 لسو راتنا روز سخن رد هشجب تدخ تابان ,ثونام

 ناگدسیامن یو زا همه شيازفا یاربفا رگلتو هیاب
 نا رهترد هلجم ناگدناوح ددعم یاه شلن و اهناسرهخ
 هلحم راثتنا درومرد نانآ لماک تیاصر زا یکاح همه هک
 ینح داجیهرد ار اعم هراتس ناگدنیوت یاروت ۰ دون

 ۴۸ هحتص رده



 ناهتسلا - پ : زاهتما هدنراد
 نا دنسین یاروع : ین یز

 لار ۲۵ تمیق ( مراهچ و تسیب)ا-)۹۸۰ للم !دیدجهرود) :٩۷ هراخ

 ۱۹۸۷یتب قودتم هراش - ۸۲۹۹۷۱ نفل-۱۰ نامنراپآ - ۲ «راخ تلوزوریادتبا- تلودهزاورسا رراهچ : یناعت
 ۳۹۲۲۱۳ نفت - نارهآ رهم یزاسرییارگ : زا یگنر روا و یگنر و یمک ملوف

 ۸۲40۰-۸۲۱0۰ نفت -كيفارگ زامباچ : زا ننم و یکهر ریواس پا

 ۰ ۳۹ ۰  ف

 وگامنیس تاب دنلن یخ
 تسالاس ناسسیلاس ار شخمرد ثرمویک « نع [7]

 ره . دوباعیس رارقیب قلاع اهلاس نامه زا وا . سانتی
 ام نيب ۰ ده .دیسریم امیهب شرخآ دزینهک یفرج
 .تساهدروآ یور یزاسنتم ملیفب ٩ مدیننان دانفایرود
 دوخ هار وا هرسضخالاب هکنیازا منشلاحشوخ هناعسم

 .دوب نآ هتسلد هک هتشادرب ماگ یریسم رد و هنفاب ؛ر

 «سرج» مسسلیف هک تسف رگ جوا یماگنه یناهداشنیا
 هک مسناد .درس هزیاج , ایسآ ناناوج هراوشچ رد وا
 دهاوحهبادا اردوخمار رن نعطمو هنفرگ | ردوخ هبدیلانوا
 .دش مه نینچ .داد

 یبرجن وا یارب تخاسک یرگید دنتسم یاهملیف
 ۰ روک فو » نتخاسهبودرآ مهارف یمکسمیکینکت
 سیم هزیرج اعقاوروک فو« نیشحاس . هنآ شیپ تیاده
 دشاب اشآ تیاده راکقا هب زاسلیف هکسیا ونها وح

 تشادرس یفنلب زیخ ۰ شدنتسم یاهعلیفزا سپ شخمرد
 یلاهدرجت همه و دنادرگ رب ملیف هب ار روکفو و
 هروآ ملیفنیا نتخاس تمدخ رد دوبهتخونناهک ار

 هسک سا یاهنخاسدوخ منآ ؛عقاوب شخیمرد
 یزاسلیف رد يا قوشم نیرتگر رب ۰ اهنیسب شایگتسلد
 رمسضنیپ مدره ۰ قشع نیاهک اجنآزا و دبآيم باج
 یراونیمااب ناوتیم  تسا یفدشا شوماح و دریگیم هلهخ
 تخود رظا شخبرد یزاسلیف یصسیآ 4

 بولک هی رد ۰ ملیف زا نا رگانامت هزادنایب لابقتسا
 و دعآ رب شیامن هب ییایپ سنا ود رد هک هازآ یاس

 : اکیرمآ و ناربا سجنا رد نآ شامن زارکت نیجه

 قدج یاسس هب دنقا رسگاخام دسلات هدنهدتباتت

 و تباده مان ترح * امتس هران . تسوا زا

 و لمس تحب هضهبا , شحسرد ۰ زوآ قوی»

 ِ مر ویهاش "

 . دیناوخیم هک دراد ولاب یاهنارگشور

 اهدباسوریوصتهما رب رداضهنیا بشههشردتسارارق ملیف نیا
 تسد یاهرابود تصرسف و دوش هتشاذگ شيانن هب

 شخیرد روکفوب . نویزیولت نارگاتامت لیخ ات دهد

 دهانار تیاده یمدخ ریوصت تایهذ و دتیشنب اگامت هیار
 , دشاپ

۳ ۰ 9 ۰ 

 !.. رب ذپان لمحت رگ اشامت
 

 لمحتیهرهچ « تاقوا یخرب رد ؛ اهنیس رگاثامت []
 یورحس هک یتشز هرهچ .دهدیم ناشن دوحز | یریدپا

 . تس یندخ هیحوت
 هک دو هتنفر یملیف یائامت هب هتشذگ بش هعمج رد

 . دیآشوخ ار رگاتامت هک دون یلاههنج نآ یارادیلف

 دنپناسآ یاهعلبف ررکم یاشامت طرف زاهک یندمآ شوخ
 , تا هنغ داحنا

 هک دندوبن اپ یفرفتق نانچنآ , نارگانامت فغا
 هک ییرضو زا- یاههفاک نوچمه تسیلاج امنیس , یوگ
 اعم تمرخو . تفگ كالتم و .دیشک هدبرع مادم دبابیم
 , تقرگ هدیدان ار

 ودبتنیم.چیه هک ددنسبیم رگاتامن اب ار ملیف كب

 یاهامتو .دنآيم شب ملیف زا اب دنکسم اغام توکس ره

 یتشنتس یرابجاهچسب 4۳ , دوشیم روآرجز شیارب نآ
 دیقو فر دور نلاس زا تاوتیم یتحا رب 1 ندرک اشامت و
 ملشیانامت و سنگ ها روا ؛راجنهان یلکشب هکنیاهندز !راخامت
 ندرک خلل دناهدیدسپ ارنآ « ینارگانامل قانع !ر

 یرگاشامل نینچ , ینعز يهلوح دوخ هچ هک یتسار
 نکنمان زاید يبا رد ار یلاعتیس پوخی اضف هک عفاو
 طمادرا میع رد داجسه هک .تسیل قطم را روت ت

 مينابن یقاب بوخ یلاس ۷

7-۰۰ 

 ینفلت «شون» 9«شین»
 ! وبل

 یا []

 منید یاهلجم

 شون و شب

 یعامتهک
 وج ادادنیا یاد اهاعآ

 ۱! ول هعادول : هن دداد

 ! ! ناوختسا
 ۶ رخ ناناهلحس رب ([]

 ۰ ممج ناوختسا یلس " هک هوب

 حبه رب اهگسان تناقر هو

 ! یگدروخ امرس

 - هک دیدوپتفد
 زی عنار یضترم كنهآ دنچ

 دام رس هنیمه یگشاک یپ -

1 1 
 ! میسانشیمن

 وبهتشون یاهلحمرد []

 ۰« رعط شل وا مسهقالط زا یراناخ
 ! دشابیک ناثبا ؟ یرلناخ

 هایش رکیم هیرک نیننآزباس

 هدخبع | رچدیدیس ریسفرگا

 ! هدخیم یلاعباج و هدنش رم

 هگسن



 رخ ۰ ایضراتس لیفهراعقو رد [7]
 «ناسرابیب رد ار یقولولوره تدنیرس
 دنیوگیم یاهدع هکنیاوميدوپمدن یکعس
 حورجم یتخس « یازنكينابرجرد زوره
 رطاحب زورهب دیوگیه زین یاهدعو هدخ
 یرتسب ناتسزامیب رد یرگهد یاهیتحاراب
 هسباش زین لسق هراطغ رد . تساهدندرگ

 باسچ ار هدیپو زورهپ هنافتاع طباور
 یششع هعباش یاقفااپ نامزمه هک میدرک
 .تساهناتفا اهنابز رس رد شوپراد و شوگ و گ
 تاعالطا نیرتتیفف و نیرلءهزا هتنهنیا و
 ميزاودیما و میهد یم ساکهناهرابنیا رد ار
 میدرگ یئالاوئس یماعت یوگباوچبیت رث نیاب
 زور قثع هرابرد هلجم ناگدناوخ هک

 امزا شوبراد و شوگ و گ قشع رینوهدیسو
 .دتکیم

 ؟ دیوگیم هچ زو رهب
 رکیزاب یقوتورورهاب هک یساترد

 هرابردیو ميتشاد نارپا یامیس سانرس
 مسی و ناتسرامیب رد شندش یرتی رج

 راسهطا نیبچ هدیپس اب یقشع هطبار هیاخ
 :تاد

 ینوگانوگ تاعیاخ ندیشزا ردقنآ
 ۰ تساددش حرطم نم نوما ریپ اهزورنبا؟
 ها وخیمن ملد ادبا هک تسا تحاران میاصعا

 بوح یلو . منرتی فرح تاعیاف نیاهرابرد
 كب رطاخب نسلک مهنب حیضوت تا مزال
 و مدش هدیناثک ناعسرامیبه ؛ یلک باکچ
 یراکتک و اوعم اب هجوچپیه هبتف نيا

۰ 

 ینافولامح زا
 ی رتسگ دادهب

۰ 2 
 دشتداکش

 فسیدر رد اریخا ینافو لامج 8
 نونک ات و دمآ رد یناریا یاهملیف نارگیزاب
 .تساهدش رهاظ نهطک ناوس ملیفدنچرد

 زا یسکی اب یناد رارق یو (ربخا
 یاهوسرپ ملیف ردیزاب یا ربناگد نک هیهت
 رد ندشرهاظ زا یبو هدناسرعاساب قثع

 همانرب يارجا یارو « ملیفزا هحص دنچ
 بست رفانیه و تساهدف اکیرمآ یهار
 یو هک یلاهدنحص یرادریملیف هک هدیدرگ
 هدید رگ لیطعت ءاعهس تدمدراه یراپ اهلآ رد
 . دیآ دراو نآ هدننکهیهت یتفگنه نایزو
 دادرا رق ساسا رب هتشذگ هتفه تهج نیه

 « روی زم هدننک هپهت و یلافو نییام هدعنم
 یاصدا یو زاو میلست یرتسگدادب یتیاعش
 . تساهدیدرگ تراسخ لایر نویلیمود

 تسیاسکش نبا فیلکت زونه

 _ت ۹

 . نوما ریپ اههتکن نیرخآ

 هدییس 9 زو رهن یقشع هعناش

 شوب رادوشوگ وگ یقشعهعباش
 ؛ نا ربا یاهشیب تاک راتسزا چطور

 ! مرادن یاهطبار

1 

 یاهراک فورصماردوخ شالتمامت نونکا نم

 میاسپ دهاوخیمن ملد و ماهدونن مایلادنیسم

 دون هنیئک یره یاهلاچجب
 یقووورورهبیاهف رج ساکمنا نم ام

 یلافرح اد نازاگنربخ هک  ميهديم رک
 تو و و نوع رکیزاب و زهرا
 روسب بس وب اهن ایزرسرب ناریا یامنی

 وضایه و دندوب هداد شرارگ ۷ همیاش»

 نیاهراپرد ؛ ميتشون البق هک قیتحت تاعیات

 اس نیرخآ ساکمناهب اجنیارد و هدوبن
۱ 

 "۷ و مادقا ؛ ریخا تاعیاث هرابرد

 مرفنتم «هعیاش» زا : هدبپس .دوشیم هدیناشک یقشع تاعباث هبمیاب ميتسنادیم 19 هدلسس

 و نم یعشع هعباش # . مدروآیمن ور امنیس هب زگر ه

 . درادن تحص شو راد

 هقالع نوچمه. شوگ و گ هب نم هقالع : شویراد #
 ! شرهاوخ هب تسا ردارب كي

 ًالوصا و هدون طوبرع اهفرح روج نازاو
 اهلاحجش وگسبا لابند هک متسیل یمدآن «

 ار یاهژاجا نینچ مایرنه تیصخش و مورب
 !رسچ هک تسان ٍازا میجعت و دهدیمن نمب
 تسا تدخ حرطم مند بورصم هعیاخ

 ینانچنآ طباور هعیاش .دروم رداما و

 راپکبطعنف نم هک ميوگبدياب هدیپس مناخاب
 دروخرب ؛ نادنهرته یاکیدس رد مناخ نیاات

 مالسكيدح رد طتف مهنآ و متشاد یهاتوک

 تسهج هچب لاح . نیهو نیه ! كيلعو

 مسسلیف یزادرسسلیف و تسیل صخشم
 هداسمآ زورون يا ربدوب رارق هک روبزم
 + تساهلنام قوعم زین دوش

 یناربا یاهملیف ناگدننک هبهت ! ریخا
 تک رش ار ناگدنناوخ دوخ یاهبلیف رد هک
 نآو دناهدش یاهزات رسدرد راتفرگ دنهدیم
 رسرت ناگدننا وخن دشن رضاح و یهجوتیم
 یاهنابزمار نیا زا وتسا یرادرسلیف هلج
 .دوشيم دراو اهبلیف ناگدنزاب یتنگنه

 و ها و

 اهیابررس رب مناح نباو نمیفشاعو قشع هعباخ

 یلادسج . تسا بیجع ميا رباعفا و ؛ هداتفا

 ۱ یسکی رد هک هنوگنامه شوگوگ و نم
 رودب :ماهتفگ تالجم زا یکناب مياههيحاصم

 ویحود لامک رد و ینانچنآ تافالتخا زا
 یرگبد هلئم چه و هتفرگ ماجنا تسیص

 تسا هدند رگن قالط نیا بس

 طه هک یتاعباش زا نم لاحرهب

 و متحارا رایسب هدخ حرظطم نم هرابرد

 تساهدرک با رخ ار میاصعاک دینک رواب

 "!اهتسیلابتکسب زا یکی ونازو رف هناقشاد هطبار هعیاش

 و ره اب دوخ قلع همیاث هرابرددییس
۳ 
 تف

 مایلاتیس تیلاعف لوات ردن ه س

 هنوگ ره زا ارمدوخ ماهنشاد یحس هتسویپ

 الوصا وم رادهاگن روس لاجنچ و هعباخ

 یروط :ایتیس رد مناراکعهاب نیم طباور

 یفرح و هعیاخ هنوگچیهزورب یاجهک تسا
 مجعن دوجو نیااب و دراذگیمن یقاب ار

 هعباث یقوو زورهب یاقآو نیمرابرد هک
 ار ناشبا نم هکنآ لاح و دناهتخاس یقشع

 رابودیکت زا شب

 امصو تسا ما رتحا لیافسیا رب رگب زاد كاب

 یلادج رخ ندینش زا اهیلبخدننام زبنیم

 وریدلادیمادخ و مدخ فسانمشوگ وگ و وا

 منا رب دحدچ ات ,

 نا ونعب زورهب ! ماهدیدن

 زوره و نم قثع هعباخ

 ! دو بجع

 ۲۸با رد هش

 سس یورو

 ا۳فرط هتنشاک یبوتبجع_

 اس هراتس - ۱۷( هرابش - ۵ هحفص 0
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 !ادنبارخنیلب آهناخ |داچداکیرمآ رد شرتخدو اریمح
 رب یربع یماکنت بس ۱۰ 2 ! دندش هژ داح ۱

 ۷ باوخ زا ءزات نکیو رتخد نکیو سیلپآ هک
 2 ز ادیب >ورتمسام هناخزیتآفرظ,هناحسندروخ یا موءهدش

 . هنداح هک دش ورف ییهم یادساب نآ بتسناهگ اتفریم
 وخ سرت . ارشنوخ و دینک یتیج تتحوا را لر

 9 009 تحادنانوریب لزتمزا
 هک وا رام اکلاو رعاوخ نیلکاز

 دح هناخزپشآ فرطب هلحفاب دندوب یرگید زا ۳

 مهیلیا راو دوپ هتحیرورف فقس « دیدم ود

 نویلیمود هناختاب هنگن ز یلک
 ! دی رخ یناموت

 رانود رس كباا هراسون هگنز یلگ هتشذگ هته 8

  هناخ داره كرت زا شیپ ناربا یاس یسکس
 ۲ هرز راد رعاح لاح رد هک درگ ملفرد یزاب یا رب

 ۱ ۱ هناخ كي تسا نییرودیولج ناج زاریرد
 3 ترم یرادبرح كو ناباخردینامو نولسود

 رکن ؛ر ناتلسا ور

 دراد یناربا فور ددنناوخ !رمخ []

 درتخد ددن هدناوخ اب !رمج هنلا تساهنان ررس وا «توکس ع. اهزور نیاهک
 ِ دخ یاهلداح راچد اکیربآ رد تنگ هه

 هارمه یرگیدم رمتی 2جا رانوباصتا كاح هماگنه شرتحد یاب نسکخ هب رجنم 6
 میبد رگ

 تک رشیا رد نارهآ طارت زا شیپ !ریمح یکسا یاهتسپ زا یکی رد هنداح نیا
 هدشضور و رداچ اب ربپ گرم درگلا رد !رسچ ینحارات تحا۷ و داد جر اکی ربآ
 هک !رارمح هلداح نا هکارچ دندرک

 5 ۱ ودبا تکرشاب فورعلوتو داد یلصتم روس ناتسوت یماعت

 ینوبزیولت طبض كي هنحص تشب ام ناراگنربخ

 هو ,؟ تاد اههل وگن زیوششخیاپ

 رولت اجنآ رد و تفرم اادح هدا زمانا هب دن وشیم یفرعم راک هژان هدنناوخ
 یهاتوک "دروخرب اهراگنربخ ۷ یقانتا اتکیرهآ + باصعا ددمل و یکی س
 ا ۱ ۱ تخد , هماکمه . درک یشن هناخ دوب هفر

 عوارض سس یا م بس 2 :

 هبو تفر نارهت بونج یاهدوگهب درگتا یاهیلاک زلیکی رد و درادلاب ۶ ری
 ینابات یاهكنک تسریرسینهدا وناح دچ سا لوفتم لصحن ه اکیرع

 ۱ رو .یتنگو راد یدایز تهابش
 سشلد و فطل هناعلاقوف ی

 ۱ ت |
 اب دلاچ هبس هب شدلوشح رد رطاحیناب وا

ِ 

 زاد
 هر میخن یاه یاهزاتهبراو ینویزیول  طمندید ی ! دنکیم ی دامنیس ملیف تاب < سح رهط رادمب  تعاب یاهیخیدر 0

5 : ۲ 
۱ 

 ۱ یشخب یتاغنیلت نامزاس هبار نا گائامت لابرس نیا تاطحا نارخ مار هلحم ساکع قافتا اه هلوکت ,
 4 جی ۳ 4 اپ فک

 ك ءاذص یاد كار ۱ . سا نابیور یولج هناخ ساب نشلایل ملبف نیلواهک دمآ ۳ 6 فا هم هداتسا یجراخ یاه همانرب طبص نویزیولتهب یلعبارش رخ یلاضر نیهش وم ه یحت ِ یار 3 ک یگنریآ و رزم یاهنیشام .دوملزاغآ ار شایلامبسس ملیف نیموت ۱ و نجاو ریدونا برم | ره یزاپ یدادرازف خیدز 1

 ۷ نم. یاقسورم يوتيمراب یاتف کیدزاو کیا شیاربییوخ ترهش یمیرک ترصناب پارخ
 ام هک بسا .دشیطق تر یذپلا وه هتطنم قرنب هک ارچ مينييمت اد یک یلد | یدیفجیهرد یزابو تفرزا ریشهب «دازرهت# اب لد یا نیمنامشوکب فرطن [و ترطپازا ید شکآ راک طعاخبوا یلو نونهدرک ابوتسد

 تن 8 اب. لیست ار و ااب بلا رتهناخ«ی رثب»

 انمرنیهش میسااب بار
 5 1 حس -ح ۲ ۱ , دنکیم راکجو دناهدیشرپ سابل هچ تاهدومن عورت یدرونامیلثابب قافئا رد هک ۰ ریش نمرهذ« ینوریول لر ِ شور هغارج ,نناذتشوپهوتمایوت و لامش رد تپامح یلصف مساد ار ۲ ۲  1 دج ته اجک ی ان صف مان! یمنیف ردی ۷ واز رهغ یلاخر نیهخ تگ هنع ٩ یسو ِ یمن

 ات هراتم بس ۱۷ هراتش با هحفح

 ها یا و شک



 شدوخدل وتنشح زا شوگ وگ
 : تشادن رخ

 شوگوگ دلوتنشج رد
 زایعمح و كبت رام «هداز یعامش

 دنتشادتک رش نازاسگنهآ

 ار «شک شیب» مساب یاهنارت ودوبنشج نموش هداز یعامش #
 ! داد وداک شوگو گ هب

 تعاس یاهیکیهرن هتشذگ هتفه 03

 نس یور شوگ و ک هک ,یماگنه بش هدزاود
 دونب همانرب یارجا لاح رب كيو هراباک
 فورمم هدنناوخ هدازیعامش سح ناهگان

 واتسد زا ار نوفورکیم « تر نس یور .
 : دز دایرف وتفرگ

 لا نیمشش و تب ! شوگوگ
 ۱ كرام تدلوت

 دوب هدنام .جاو و حاه شوکوگ
 شیارسب دنلب یادصاب هزاباک نایرتشم هک

 كياهنوسراک .دعب یاهطحل و دندیشکاروه
 شورشور یگنر مش ۲٩ هکار كرزب كيک
 ,دندروآ نس طسو دوب

 كانهآ هدناوخ كايترام دمب یاهطحل

 هک هدازیعامش ؛ تفر نس یور مهریرح
 هک تساوخ تک ر ایاصعازا دوبهمانرب نموش
 رتسکرادکیم شورار اهمش هک یاهظحلرب

 زبیب شدوخ و دزاونب ار «دلوت» كتهآ
 ردقناوا .درک ندناوخب عورش كمحآ نیااب
 زاشیپ . دنک هیرگ تساوخیم هک دوب لاحتوخ

 : تنگ اهیمش زیور

 ده نم رکفب دح نیاات هکنیازا

 دنا هچ منادن و ماهدن ناحیه راچد

 مگ ار مدلوت زور مه مدوخ هکارچ منکت
 ! مدوهدرک

 شا یئادسو »كنه [مقومن ؛ارد شوگ و ک
 سن هدازیعاش و دناوخ كاينزاما ار
 مثچ همه .دزاد وداک كي شیارب هک تفگ
 اب شربورود هکار یاهتسبهک دندوب راطتتا

 اما .دهدب شوگوک هب هدخ هتسبناپور راون

 تفگ هدازیعامش

 شکشیپمساب ماهتخاس تیارب رم

 اهت

 وسش مناوتیص هک یندنامداب یوداک
 منک هب ده

 دمی یسکی هراباک نایرتشم دح یتعاس

 و شوگوک هکیلاح رد دتفر یرگید زا

 و صقرهی حب یاهیکیدزت ات اههچیورپ
 دندوب لوختم زاوا

 كب رد شوک وگ هک تساحلیاهزماب
 دنچ ایتراماپ و تسث زاج تدپ هطحل

 ,درکارجا زین كنهآ

 تسا ینا رهت روصمح زا شرعث هک

 ینادص ودكنهآ تب طبض عقوم
۱ 

 یظفل لادح افو و رهو رف البلنید
 !تفرگ رد یدنت

 تروص اددحم عمش مت هتد راو

 دوشیه شخبپ نوب زد ولت زا یاهزات
 دهاوح تک رب ک ممش مزب ینویزیولت هنیزاو [ل

 اایسهک ناتبهدب هنوگچیه نودبدناوتیم ینویزیولترادفرطرپ یاههمانربتسیل ردینامز

 م هنا هضانرب نالف رد وشیم هدامآ طیف یارب !ددچم دوب

 ملک ین تکرش اسه همانرب رکید هرودرد مياددینش هک یلوقب همانربنیا

 ورما هک یمالک هیکت) ها وخ هارمه یدایژ تا رییغت اب دوخ هزان

 فورعم یاههدنناوخ و اههمانرب زا یرایس ,دوب
 دنک تکرش (دوریهراکب اب تشادیهاوخ یحس همانرب الوا

 و تنادنها وضن تپاث یرجمهمای ربنیا نارگاخامن توافتم یاههقیلس زا یریگ هرهب

 مبما اههدنناوخ دوخ رژ ار یاهقتطو پیتره ۰ ینویزیولت
 دشاب هتشاد دوخ یششوپ

 روآ لک یقطمم طسوت ممش مزب همانرب یمیدق هدننا وخ ثاي همان ربرد الت

 یاهیمرگ رس و وشسورگ قیاس تسربرس ۰ «زات دادعتسا "تاپ
 ,دشدهاوخ هیهن نویزی ولت . سن یرازهلال هدناوخ كي و یژورما

 زین هتیمز نیارد

 درگ دهاوخ هنیطو
9 

 تورم هدنناوخ ثاپ

 ابنیس هرات ۱۷4 هرابش -  ۷ هحفص 0
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 دنارذگیمارتهاقن هرود نامرآ
1 ۱ 

 وجه س
 ۳ سر 8

 ردیلابیز لگددساب هرادا نآ نانکر اک زا .دنارنگساردوخ تهاقن هرود كباو هاش رطخ ناسرآهکمینئون لف هنهود [2]

 رادینیو زاو هدناسمهب روضح داتسرابیب و ناسشسود هبشزاهچو هبشا یاهزورو كي رثارد ناربا یاهتیس فورعب هتیبره
 هد یرسن ناتسراهسبرت نی یتخاراسس

 ود یکسبات نامرآ ندش یرت دند .لیب اسم تد زا و دره نا راکنه

 ناتسرامین زا سپیسوحدیم لول رگید هتنه یاقآروسب هتشذگ هشراهچ سصرد یاهشخوک رثارد میتفاب عالطا هنانخبشوخ اتسرامیب زا 3 و 2 1 زد ۶ وه تسا هدوب ناقالملاعونس هتنهکب تنمو

 نتدنچشاملوترالعت هزادا لک ریدم حلاح _عفر نامرازا ۰ ناتسرامس نیلوئسم ییردیب

 یکی دد لوادرملایرسمناخ زانک
 دی رفآلاجنجدن وامدیاهغاب زا

 نانتکاع زا یمسج هتشذگ هتنح 8

 یادسورس و یریک رد دحاش بجمتاپ دنوامد

 رکیدکی ابی رفن دنچ ییوک .دندوب یدایز

 ناتنیباع یکیکر یاهفرح و هدش زیوالک

 دشیم لدپو هر
 و ناسارع هفایف ءورگ نیان یرد

 لایرس مناعزانگ - تمکح ایر تحارا

 درک یم هچوتبلج + لوادرم ینویزیولت
 ریدمزا یکی یقافقاپ دمیطحل دنچ وا

 تسضیرک هکلهم زا ینارپاملیف یاههیهت
 ۶ رب مناخ زانک دنیوگ یم نا راس هسیات

 یاهغابرس هک شاتسودزایکیندبد یاربیش
 اةاقتا .دوریم اعفآ هبدراد تماقا دنوام

 . دش دهاوح صح رم

ِِ 

 ره زین یلامسیس ناراکردناتسد رادنچینت
 مناخ نیا روضح هک دناددوب خسج انآ

 دویم یراک یاتک و .دالتخا و ادس و رسثعاب

 امنیس هراتس راگنربخ اب یعيلع ككلم رصان
 نانسردآ ویساک) ۵ - ش مناخزا یاهما

 ممتشاد تفایرد (تسا الفوعحم هلحمرتفذ رد
 نآزا یتسق جرد هب یرظنیب تیاعراب هک
 مینکی م مادقا

 درومنیارد یرگبد باوج رگا هک دناب
 مها وخحردلماک یرظظنیباد میراد تفایرت
 درک

۳ 

 ,راتس هلحع ناگ دنسپ ون + تحمیا روش

 زعخ هاگشی امن

 ام سه مسی هبش يسپ
 اعم ضشاف و ال راثآ

 ۴ حاتتفا نارهت هناخراگن رد

 اگشیامن سو

 | یراصنا سم دیعب

 ۲! اهدمو

 بجنا دشراداتسا) یلاخریم نیح

 ماقآ_یاهبلاعضها سا هقناس

 تسا هنسج

 اعم هتشدگ لاسرد یو

 اضشافن و طخراک رد ار

 دون قفوم شهاگشامن

 باسچج و طخح لب رب

 گرو یاه هسهز عاوا و لاک

 خیام هدرد یراصتا یلو هدو لوبعم

 هتسکش طخ را هدافسااب شهاگ

 ابر یاه نوسبزومک

 ماجنا رتعیسو و رتگر زب لا
 تسا هدعآ رب راک

 یصس دهع و رالعننا ؛ طو « قتع

 تسادنه ره نا بلاج راثآ زا

 دنب امنیم یرگه ولج قیلعتسن

 ... تسا هتشون امنیهراتس ناگدنناوخ زا یکی

 :یعیطم تالم یاقآ

 !؟ ..دینک یمموکحم از اهناوحا رچ

 ءاهتیلاعف زا تسا مزال ادتبا رب

 4 امشیرور
 صرفاپورپ اراتفرع زای کی هک منک ضرغ

 ادم رهو ره هپ طوبرم بلاطموامش هلحم

 مشاسع

 بسا بلاط» وب زیوات وواینیم هدنیب
 م وخیما را و متاوخيم ملواپاراش

 یوئیم ام ناسز زا شوخهچ ایاج»
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 ینوگ ویتمک هرابرد یراهکتیبللسرابنبا یلو

 ست تیمیمع و یرعمجدسمزا
 ارب هک تفهآ ری ارمن انچ یمیطم
 پیمصبه ؟ اجنآژا و سیونپ ارعنان

 اروشنا

 یناساش یارب نا زیزع

 كپ و هم هننناوخ ناوسب نم

 مک شحاوخ مرادهاتتسا تحارس

 وش واچ یمیطن پاج باوجرت

 صس؛یلصا تاتق زا یکیزا ییاوچ نائیا
 نپاهک متریح رد

 هدافتسا رکفب اروف دانمتسااب ناوحتنج

 دشابهتشاد« مدرم

 ابمیهذپ هبرحت اهلاب .دروخكاخ ریش

 ادمتسا هکر هب اق ردایاحمیبودیسر

 ۶ جوف ... یعیلقر ساحاو تشاد
 ۲ و مینو _للثیپام هک وگب تروصتیدب

 شروع و یههک شیپ» رارکت
 دهیم اب و یک اخوهرگ رابره سمار

 ۳۹:+حنص مه هبق



 ناریا ملیف هناخ تالوصحمعب زوت

 امنیس 9 ملیف زوما نامزاس
 دش راذگ و

 نیا رد هک یدادرارق بجوب 0
 نامزاسو نارنا ملیفااخ نیام هتنه
 رولتسا ربخا هک ادنیس و ملیف روما
 شاثگ ی ناربا یاهملیف شخب و عیزوت

 ملیف راهچ عیزوت روما ؛ تسا هتقاپ
 ملیفهناخ شامن هدامآ و هیهت تسد رد

 .دیدرگ راذگاو روبزم نامزابنا ربا

 نا ریاملیف هناخ ردهک ی ملیف راهچ
 تساشیامن هدامآ و هیهت تسد رد كنپا
 تسک رش اد نا ربا تخاس : زادنتراع

 تبیتدنیل ون رام سنگ رتیدنکتداردعس

 . یردان ریما ینادرگر اکب وگنالیلس
 كااضر : تک رش اب تافیرشت

 س یلاطاط زگناروخ - یدرونابیا

 ایناپسا 9نآ رد !نیدامت رمنا وغزآ

 !تسازاورپ رد

 هراتس ناوغرا زا میاد یربخ 8
 رسطاعب هک ناریاابنیس قیانویکس

 رطاخبو دینک تندیگگیپ رنهزا یکدنناوخ
 هثپهه یارب ار شایرنه یاهراک رهوش
 !تشانگ راک

 رارقشیپیدتچدینادیم هک روطنادهوا
 رپ تسو .دش باح همانرز اكیابدوپ

 راک تامدقم دزادرپهزان كنهآدنچ یارجاب

 تمرف كب زا ناوغراودش مهاويفرط همهزا
 یحار یابل دیرخ یاربو هرکه دافتساءاتوک

 رفسنیا رد هک تساجنیا بلاج اما دنناینایسا
«۸ 
۳۹ 

 ورسخ ینادرگ راکب نامرآ و قربم

 . یو رپ

 رهچوس : تک رش ان نموکحم
 | هللاتزع - یانج هتشرف - یلمحا

 ریکا زرواشک یلعدمحم  یمالظتنا
 . ریاص یداه یناد رگ راکت رویتاجت رز

 بیدتحا رهچوم : تک رشادهین رع

 ینادرگ راک ههیربصب دونجب - من رم

 . یردا ریما
 ریزهک _امنیس و ملبفروما نامراس

 رد دوشیم هرادا یداسح زیورپ رظظن
 تالوصحم عبزوت راددنهع رضاحلاح
 هدیدرسگ نا ربا ملفهناخ و ملیفانبت
 . تسا

 اجنآ رب هک ناوچ سننهم اي قشعهب لد

 راسک و دزپم تثاد یزانهناخ تکرش گلی

 ۱ دیماجنا حاودزاهب

 نا رهتهپ همیسا رس دعب یاهظحل نا وغرا
 ودادسپ نآ نایحامعب ار شیاهكانعآو دمآ

 راک هثبمه یاریار یرنه یاهتیلاعف

 شردپتوف ربخت ایردای شیپ هامودوا

 رطاخب یرات نآ زاودمآنارهتبءزابود
 رد ایناپما و نارهن نبی ایترمردامیتحاراب

 . تسا زاورپ

 نا زاسمایفدص رد رگید یتاغیلبت هرهچ كي

 بج هماکح .رحالاپ هتشذگ هتفع

 تاب سس یتاعیلت یاهیلیم فورمم

 ۱ یاهملیف ناگ راس ممجهب یدادرارق

 دس هفاصا
۳ 

 تین یتاظیلیف هراتس ن رب رخآ هماکتح

 مسی وازا شیپ نوچ دوشیسراو امنیسپ

 هلمح را فو رم یاهءرهچزا یراپسب

 و یهایپاسوتآ ؛ كراهب + هلاح
 دنهوبهدروآوزامنیسهب تاغیلبت

 یراسب عقوم هنیپرته زا هورگ نیا
 تیفورسعم و ترهش یفاک هزادناب ملیفرد
 نالک هجدوباب هاوخان ءاوخ هکارچ دنراد
 تالجمرب ناتیاهسکع راب اههد الاک بحام

 ملاعر

 دوربولت رد ناشرهچایمدرم و «هدش پاچ
 . فناهدشانشآ[ زین

 1 هال مضو نمآ زا مینشون هتشذگ هتفح

 رف * ۷ یاه«رهجاب نآ نارج

 دندنبیمیئالوط هک ر وطنامه یتانيلش یاهملیف ناکدیزاس

 اتتس هراس تب ۱۷ هرابش  ۲هحفص ٩ -

 ایا



 سا تج

 یاهراکهاس

 نپاژینامنیس

 ِ بن ( وا

 هی مادقا رتحو تب رف ترازو هپ هتیار ناریا یلم هناخملیف شی یدنچ ()
 یاسنیس زا بوخ نایب یرتکپ شیامن
 اتنسا اب مادقایا نوچ هک. دونن نهاژ
 | سا زا یرگید یرس « دش هجاوم یدایژ

 ۱ تساءدش هداعآ شیامن یارب اهل

 یامنادرگ راک هتخاس هک اهلبف نیا
 دضمامود هبشود زور زا تسل نياز هلرزپ
 تفای دهاوخ همایا هلج تشه رم

 تی سون ریز و یلسا نایزباهملیف شیابن
 السا یارب اهملیف نیا شیامت خیر

 درلگیم ناترظن زا ریز رد نادمقالع

 دنفا ۲ هود «اواس

 فسا ۳ هشت «یشابابوک » یناد رگ اک هب (لوا تسقر) نانا عضو []
 هسب (مود تسق) نانا عمو [37

 هی(موس تمسق) نانا مشو ۳0 دنفسا ٩ هبنشود «یشلیابوک» ینادرگر

 «یشاپابوک» ینادرک راک
 « یشایابوک » زا «یریکاراه» []

 دتفسا ۱ هود
 هشهس ۱ رومانی ۶ رثا «ءرثح» 0

 دنفسا

 «یناه» زا «یمهح قنعنیتخن« []
  دنفسا ۲( هبنشاس

 یاهشفآ راتتااب هتشثک هتفح 7
 ودنیاتافالتخادنادش رهاظ رکمدکی راک ردراب نیلوا یارب یئانبیروپ و نازورف هک «رجنخ و تشپ» یردا جریا «زات ملیف
 دخ راکشآ ینلع روط

 یرسیگرد هنوگره ناکما یئابنیس لفاحم رد هک دش زاغآ یطیارش رد مليفنیا
 یرادرسلیفنیح رد یئانبیروب و ناذورفنیب

 رگب ۵:تفگ امراگن ربخ هب یساغآ
 !د ریگیمنام زا یغا رس و لاح یسک

 و
 ی

 امتس هرات - ۱۷( هرامش

 تاب نشیفآ زاشتنا اب
 9 نازو رف فالتخا مایف وروگ و ربکا» رثا «یلاروماتنه» []

 یلوقب ودنیا هکیلاح رب دشیم ینیبشیپ
 ۱ دندرک جام ارر گیدمهودندرک فراعت معدپ یلک نالپ ره عورت زا سیب و دنتفرگ رارق مه رانک رد هناتسود یلیخ

 دتنک یم اهیلیخ
 1 فک یربخ چیعو دش مامت ملیف ۰ تسا بیجع

 تاکالپو اهشیهآ پاچ هتشذگ هتنج ابا

 یاهكنهآ هدنناوخ یساغ آهلاتبقت 01
 توس ربخ یی ,هتفهودنک یناتسزوخ
 شکیدرتناتسود ,یتح و هدش دیدپا یتاهک ان روطب هک میتنک و میتشون ار شاینالوط
 رسکید هک تنک هلجم زاکنربخاپ ,یسابت یط هتشذگ هتفه . دنربجیب شلاح زا زچ
 رونک نآ رد تسا یناریا كيب قلعتم هک اکیرمآ هفوکش هراپاکرد همانرپ یارجا یارسب ءامینچ تدم هک تفک یساغآ ۱ دریگیمنوآ زا یغارس و لاح یک
 , تساهدربيم رسپ

 دوزفا یساغآ
 هکیلاحرد متشادن زین هاتوک تحارتسا كيو ندییاوخ یارب یتعرفیتح هک دندوبه درک ماهرصاحم ردقنآ ناتسودن اهزکی -

 - یمننم زا مه یلاح و دناهدرک یلاخ ار مربورود یتلع هنوگچیه نودب اریخا
 بلتسرپ

 هک یمدآ . منادیمناعفاو ار شلع نم
 دصح نیاا تسانکعم رول درکنمگ اد شنوخیاهحل زین شتیقفوحوا ردیتح
 ؟ نوخو ور :ووق بم

 ,راگنرمخ یاقتاباد ی ی تایار یساغآ , یکعرد

 هحرچم ۰ وجدش زاحنحتع اب ملیف

 دصب ش کیمنرکفاپ دور

 وشه ةشون نازورف

 و « وطب یرداق جریازاوا
 رنملیفی اهشیفآ هک تسا

 ی هملایکع تروسنیا ریغ
 یارد نوب رب ولت
 دزاسیم وش هنما زا

 ینوپزیولنهمانرب شخپ تسا یاخ 0

 و وش ءورگ ناراکر دناتس 4 7 ییاهسامت و همانیط روثک هنمارآ زا ۰ 2 هک هنش ثعاپ «هیوناژ بش»
 ۴ دنچ ره نویزیولت هک دنهاوخی
 دبی رتاهنآ یارب ییاههمانرب

 "یدحماح تساوخرد نیا دادعت
 "و یسررم لاح رد نویزیولت تامأقم
 یه امن هک دوخ ریثک نارکاثامت . یاضاقت هب هک دتسه ییاهیّور

 دک یم «دافتسا هک همانربز ۱ روشک
 دنناثوپب لمع

 یاههماترب ناگدنک تسا میضوتهپ مزال
 2 ینویزب ولت

 تا تو

 ۳ وها

 یارب راپکپ ءاگدنچره نوپ زیولت 9 هدننک هیهت- نایسناتآ

 تساهدید كارادت ییاههمانرب



 اب لبقیاهلاس نوچزینار لاسا زورون

 ,, امنیسهراتسزورونهرامش
 ار هلجم نانک راک و ناگد نسب و تیلاعف لصاح و دینک زاغآ
 . دینک هعلاطم

 رندوزهچره ار دوخ یفرصء دادعت اهناتسرهش ناگدنیامن

 :یزاریشمجتنم سابع
 نیتخومآهبدیعس طنز یاجب هک مدوب یسک و9

 رد یعیطم كم رصان و نندرف

 !مدناوخ زاوآ اهملیف
 یسکنیلوا نم ! ریخباهزوردآ یاهملیفدای
 رسباص زا یملیف ردن :درف یاجب هک مدوب ٩

 رسان یاجب ,یلاتسور یاهدنارت « ربهر

 بیرارف سورع مساب یملیفرد یعیطم كام
 ,مدناوخزاوآ ناخسارآ ملیفرد یروهظیتو

 یاههدنناوخ زا یرایسب دیاش الاح

 دنشاب هدیدن !راهملیف نیاامش هلجم ناوج
 اسا دننابهدرک شومارف ار شاهرطاخ اِ

 نسم دایب مه زونه اهیمیدق زا یرایسب

 1.. مناوخیمنارچ
 زارسب . دمآ نایمباهزورنآ زا فرح ۲
 دوبهدش دع عقونکی . نم یارب دناهرطاخ

 ملیفذآ دان یملبف یور نم یادص رگا هک

 ۱ دنکیمن یبوخ شورف
 یاقآ ه دو شیلاس ۵ تسرد

 دروآ اسیس هبویدار زا ارم ینسحم دیچم |
 دراد یشزرااب رایسب ماقم نم یگدنز ردوا ۴

 قح میوگب رگاو دوب مدانسا نیلواهکارچ
 کن قارغا هب ینخسنراد مندرگب یردپ

 یاهگنهآ ندینش قوث « یسحم »
 یارسب و درک هدنز مدرم نهذ رد ار یتس ناب هب اهوتسرپ » ان 9

 ابپ اهلاسزادعب شیاهملیفک تسا نیمه ی

 ورعش اعقاو نالا .دوشیم وربورمدرملابفتا نوپزیولتردبالقنا یاهنشج زورلاس تیسانمب
 شهارتسینمولعم هدش لذتبم ام یقیسوم یامنیستشذگ یاهلاس هرطاحدمآر دشیامنه
 1 دنکب دهاوخیم هچو تساجگ .درک هدنز مدرم نهن ردار ناريا

 یک ملیف شیپلاس دنچمجتم [] و اویشرثآ؛ ینحم دیحم
 شوسگوگ ملیف نیاردک تخادار ينرو . .دندیسرت

 مه زونه شدوخ لوقبودوب یزامه وااپ ۲۰ تساجک مجتنم -
 دنکیم یبوخ شورف اهناتسرهشزا یضعبرد یناریا یاهملیف نتم هدناوخ اهلابرا

 هک تسا یبلیف نیرتهب جنر و جنگ ٩ ترور هب هک یا کیف

 وا . تساهدنرهاظ نآرد لاحبات شوگ و گ .دناوخیم زاوآ دشیم طوبرمنآ مدرمیکدنزو

 اهیلیخ

 .دناهدیسربنم زا راباههد هک اهنیمهو دنتسه

 . دوبهلچم رتفد هتشذگ هتفه محتنم

 هسچ و تساحکهک ميدیسرپ شزا یتقو
 : تفک دنکی م

 روطنآ یملیف چیه رد هتنناوتن نیازا .دعب

 رد نم .دهد ناشنار شدوخ دیاشو دیابهک
 نویزیولتردرسگید رابکیار ملیف مرادرفن

 . مراذگب شیامن ضرهعب نامتخاسراک هب زا ریشمرایدردشتار -
 1 ماهدش لوفثم یزام

 . تشادنامرپ مت
 .٩ ارچ []

 .مرادیگدنناوخ هقباس لاسیس نه - ت
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 ماج كنحآ محتنم یاهراک نیرخآ 0

 ارچا هک یگنهآ اهدص نییزاو تسایسآ

 مس بساو ناتهد یداش یاهگنهآدای هدرک

 :دوریمن شرطاخ زا الط

 !تساهدشل وخشمیساکع
 لفاص رتکا رد یللاهزورتبا 8

 ۰ دنک ی منکر ش هک یصوصخ

 یساکعمهنآ و .دهدیم ماجنا زیل رگید راک كي
 هک تسا رارقنیا زاهیصف ! دینکن بجعآ ! تسا

 تاعوبطم فورعبساکع دیعسرافا تحت ,یلن
 هدیدرگ لوغشم یساکع نوف و زومر میلعتب
 نیلرت یار اهزور نمههک تیندیعب و
 یلت یاهسکع زین تالجم دلج یور

 ناسدوخ هلجم رد الثم و دوش هداتسا

 ۱! یسلن زا دلج یور سکع : دیناوخب مه

 شار زین نامزکب هک دامن هتقگان

 رظنرد یتح و تخومآیم یساکع دیعسزت

 ۱ دنک ریادیه یساکع لب تشاد
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 :ندناووخ رب هوالع

 یروآهایدیاب , .دمآ نایسیما .دیعمزا

 یاهنامسص یراکدشدیعس تسا یندم هک مینک

 نیرخآ هلعجزا و هدوعن زاغآ امیس هراسابار

 هنشپاچ امسیس هراسرد هک دیع یاهکع

 شوگ و گ و یفولوزورهیدل رتشهسکع + تسا
 هنهامهلجم دلج یوررد شیپ هتفه هکه دون

 زا یکی هک یضترم سکع زیپ و دیدوبن

 لکتت ار هراش نسه دلج یور یاهسکع

 ساکع دیعس یراکعه لاح رهب ,.اهدیع

 یتصرف , اماب تاعوبطم دنمرلهو قوذ اب

 «یکعایمز رد ار شیاهراکن یرتهزانات تسا

 ميلامنباچ هلجم

0 

_ 
(۳ 

 وکسید یاههاکشورف : شورفزکارم
 ۸۳۶۷۹۶ شخبنفلت  تساکراوئربتعم یاههاگشورف و

 دش رشتنم « ز ور تیپ >هرامشنیم وس
 .ددرگیم جرد هبرثنن ارد هک تسا تلهزات هیرشن كي مان «زوركیپ» []

 لسسیعامسا هک تسا حیسوت هب مزال تسسیب نویزیولت یارسدرم فرطزا هک

 لبفدام دنچ یمیدق راگنهعانزور یلاوروپ  رشتم یگتنه روطب یلاوروب لیعاسا
 یاههناسر ناگدنپامل روضح اب یاهلج رد . دوشیم

 مالعا ار نویزیولت یارسدرم داجبا یهورگ تاعوبطساک تسا نپاهیرشاراشتنا زا فده
 یتئآ رد لاحبات راک رپ دحاو نیاوت كاد طابترالرزب دحا و نیا ناراکر دلاتسد هیلک و
 اهدمان رب ساکعنا و نویزبولتاب مدرم نداد  ماجنا نویزیولت رد هک ی یاهتیلاعف زا یعمج
 . تساهدوب قفوم نآ یاهتبلاعفو یاهربخ» هلاقم . دنشاپ ریخاب , دوشیم
 یلاطمزا یتسق كوج و ؛اهجا ودزا , هاتوک

 ب ۱۱ هحفص [ ... اعنیس هرات ب ۱۷6 هرامش



 هک نا ربام ایف هناخ دیدچ لوصحسما

 هسن هنهنارد «دنیم هنما رو فق

 نیموکتحع رد ؛تفاپ ریبغت ۰ نسوگحب»

 راملیف ویدوسا رد ریاصیداه نوک مه
 .یدسحا رهچوم : تسا نآ زاتنوملوعنم
 را + یمالتنا هقلاترت تب ینامچ هن ق

 رروانک یلتدمحم و یریحعحربا -رویناجن
 دنراد تک رخ

 یطع نآ هدک هیهب هک ار نموکحع

 اهم و ملیف رومانامراس ؛ تسا یوض رم
 دیامیم عیزوت

 گر زب توکس نارکا

 ملیتسراپ شیامن هدامآ لوصح [7
 یور هب یدوزب «شارزب .توکس * هب موسوع

 یمدنزاسک ملف نیا رد .دمآدها وخ نا رق
 شون ۰ داردیع تسا ناثوک دوحم نآ
 یاهدع و زانهع ۰ یکناب دحم : ییرقآ

 رسکد ار الررب توکح .دنراد تک رخ رگتید
 . تساهدرک هیهل ناثوک لیعبسا

 2 هرورع ری بتما» رج یگیویلبآ و داییزق زرما# ۲7

 امتیس هرات - ۱۷۶ هرامش ۱۲ هحفص [

 ی

 .ایعس زا یتویراس ساسارب یربورپ ورسخ

 ادرس راک یوصترم یلخ هبامرساب ییلطم

 دوج یيناگشبره نآ رد و دنکیم

 -یلاطاط ریگناروت -یدرونامبا كار
 . دنرادتک رش نامرآ وج ردان - یربم

 اتو ملیق رومآنامزا ارت اهیرتت
 . دیامیم عیزوت

 سالکه یرادریادص
 شوابمزا راک یرادریادص ماجنااب [7]

 نوک مه «سالکمه» هب موسوم یرکاخ

 تعرب اب ملیف نیا یکینکت وی اف لحارم
 شیاصن هداعآ رتدوزهچره ات دوشیم لابند
 یالرب ارنآ یرکاش هک ملبف نیا رد .دون

 یدهتجملامج یارب یندم نسحزایویراس
 ,وطب یدهتجم دسح طسوت و تسا هتخاس
 :افو ۰ رهژرفال هدن یرادرسلف یگنر

 سس

 سا ی !وصحم هک یلافع اصر یهنخاسرگشار ملیف []

 ّ ح , ردص كشور ؛ قوتورهچوم نآ رد و كنرفرهش یلامیس

 : شاحس هسهود یط دنراد تکرشیجرگ و رفنیهاش زورهب ؛ یناهاخ البز
 دومنشورف ناموت رازه ۷۰۰ دودحلاسر وین واهورگ

 مرد بونچ هبوک نحو« یجرگ ها: مک امر
 هسح زا سالکمه .دنراذ تک رش دادرهم

 مایا رد شامن یا د هدخ دیدناک یاهلیف

 ء تسا ۲۵۳۹ روروت

 تفوئخ لصف
 هران راک زا عبرشب دوکات [0

 هک «تنوفخ لصف» هب موسوم یئانسامر

 رب ؛رثآ یلافصو ملبفاستزا تسا یلوصحم

 راوهخرد یسلطا كماس زای آویراسیاا
 دشت یراد سلف یقداص یلخ طسوت دزاسم
 اضر نآ هلک هبیهتهک ملفنا رد .تسا

 البژ , یربم ۰ یدرونامباكی سا یناش
 رانیسلوا یارن و یناعملس نورب؛یناهاخ
 لابرسرد دازرهت شفت رگیزاب» یئاضرسهش

 سم سنچمه و «زاریش صرهتی ون رف ولت

 حلتلابرس رد ورسخ شفن رگیزاب » یقافرع
 تک رششیلامتس هلبف نمود رد «نیربش و
 .دن راد

 مامتا هبور تراغ

 رگیزاس یناهرع نیسح تجار ببب 8
 دونک !یهفک «تراغ» رادرملش یقداص یلعو

 لصف » یرادربملیف یزاب مرگ رس لاعش رد
 ملیفیمدنامیقاب یاههحص دته .« تنونح
 ملف نیا رد .دسردهاوخ ناباپ تر

 مسلیف روانامزاسزا .تسا_یلوصحم «
 طنوست یلانک ساجع ینادرگ راکنو امسسو

 : هد دوئیم یرادرملف یقدام يلغ

 یسح « هدازیلاورهچوم ۰ يمادنا ریش

 دومحم ؛ تخیوح , زانهت + لالج « لیگ

 .دنراد تکرش ینافرغ نسج واخم

 ِِث ۳۳۹ و 9

 حس تسا-رداباب رولتب یپیکا []
 + ۰ بوج هوک » ملیف هدناقاپ یاه

 هب هک ملف دندومن ترفاه من

 یلع طسوت ناکیچاخ لئوماس یفادرگر اک
 جرباهدن هدف یگنر روطب ینایزم
 نام ۴ یضنرم « ما 15 یرداف

 وصس. .دوللج هناوج ؛ راناثخ . یرگسع

 ی 2 رگید یاهدع و یکاخ
 رتورب ملم تایل وصحماک | ربوج

 یاسا رب ها و دیامسم هیهت یزاجح
 لدبوف رم «نرز نمه زا یئویراس
 . دزابس

 لاسءا یاهملمف نیرخآ
 ةواشخساخ یهنخاس «گلاچ هبس» []

 *ثا ریم» یعیفر زبرع یهتخاس « عسل 4

 یاتحاس"«فح مش« و ینایغ هللادع یهنخاس

 یا را یاهلف ۳ رخآ ناشوک لصعمسا رتکد

 ارگ يورب هامدنفسا رد هکد نتسهلاسا
 لا نایاب امکی زا تشد هکناای دی

 سیل فان تفو دیدج لامزاغآ و ۵

 یاهلیفتم رددص و نیقب روظ زونه یلو
 صتشم دن وخ هداد شیابن زوروندیع دیانهک

 دنچ زا
 هتندگ یاهلاس هکلاح رد دنادنن

 مولعمیزورون یاههما ریزورونز ! لق هاع

 واعن اه لاح رهپ دندتس راد عاللبا ي

 حق هلئجم ینا را دیدج ملیف دنچ

 كب :اهدزا .ا ٩
 3 رد دیص ؛ سالکمه « بآ

 رز ذاب

 کا رب ِل
 : ۲ ناها مه و رلتیه نیمزرسردیلاهنصا

 ا> هب ه
 ۲ # * دته دیدناکز ورون رد شیامن

 هلبف 4 اهنآ
 نابمزا هدنآ زوردنچ فر

 دن دهاوخ یصخشم یزورو



 رد هرهشو یدیلات هنازرف قافتاب شویراد [7]

 ناژوراو یاجب هداز درفنم

 داگدنزاس وجلددمحم و دهاجم ریما []

 تهچ نوک ات هک یناربا یاهبلیل ناوج

 هر داژوراو را ناشیاهملیف شم كيروم
 اس ار یراکمه ننا سپ ننازا دن ریم

 هدا رد رفع . .دهدیم هعاناهدا زد رتس رابدصضسا

 یارب نم یقیسوم ضخاس مرگ رس نوکامه
 راک «دن ریمیم ككلاخ رد اهیهاب * ملیف

 ندش هدامآ ماگسهیار راکنیاو تساهلآ ءزا

 داددهاوخ ماجنا زین هرویزیو» ملیف
 یادص ان مه یگهآ اهیهاع ملیف رد امص

 هدافتسادروم دراسیم هدازدرفنع هک «داهرف»

 . تفرگ دهاوح رارق

 بآ ریز دایرف : زا هنحص ود

 شیامن هدامآ بآ ریز دایرف

 یسیک نیلوا رگید رور دچ ات [3
 دایرف » هب موسوم دنولا سوریس هزان راک
 و دش دهاوح شيابن هداعآ و پاچ«بآ ریز

 هراداهب شیامن هناورپ تفابرد تهج هلصافالب

 ددرگيم لاسرا روثک یلاعیس روما لک

 نامزاس زا تسا یلوصحم هک ملیف نیارد

 ر* یاسهبلیف زا رگیدی کی و تیساناپ یلامنیس
 دشابیع ۲۵۳۲ زورون مایا رد هدش دیدناک

 هصیلب ,دازب زوره ۰ یدیلات هیاررف

 ران نیلوا یارب و یدرهتس , یریصن
 هقالعدروع داگ دنا وخشویراد و یتلوصءرهت
 .دنراد تک رشنانا وج

 ی وب راسساسا رب دن ولاار پآ ریزدایرف

 و ینادرگ راک شنوخ زا
 تساود رک

 دخ مدام هعمج

 امراس هزان تالوصحم زا یکی
 توف ادح هناورب هدامآ هعمج » هب موسوم تیساناپ یلامنیس

 نایچک دقنا راک هک ملیف نیا رد .دبد رگ شیامن

 تسا هتخاس هلگ نودپرف زاي !وبراسساسا رب

 دهیعم نهه اهر, هگنز یلگ « راتخمی هل +

 هدا ریه زب رب ون ابدادوی رهم ۰ یلاصرمرک
 ۳ اد مسلسش یکناناج ۱ هحیح ..دن اد تک رش

 تساهف ک

 سک یرادربملیف لحا رم نیرخآ [7]

 هک «نالدهتوس ۰ هب موسوم یمناح یلع هزات

 طسوت مايپیلاتسیس ناهزام زا تسایلوصحم

 ها رهچ و دونپم قرادرسملسف .دابل

 *: تاع , هگنز یلک . یدیشر دو
 تلف رغ رطید یاهدع و

 بل هه 4 مش یوراس

 هتشون دا زنیفرع تسا نوگبآ با رحم

 اح# .ملنيف ی سلوا هتفهنا [

 هی اسهدامآ و باچ ملیفد زن لوصحم «نوف

 ورسپ تفایرد تهج هلصافالب و دیدرگ
 وتک ی سلامیس روا لک « هب شیام

 اد تک رش

 رجنح و تشب هنا ورپ رد.دوشیم یل یگنر روطب ولراهب كوه
 یو راس ساسا ربا رتآ یعتاح هک ملیف نیا

 دیشج ؛ یفوئو زورهب دزاسیم شدوخ زا
 ؛ هدا زینف زیورپ . یخباشم
 هد و ین امیلس ریما ؛شوروخیرخف

 دن راد تک رش

 ولشادغآ ه رهش

 ت گید

 داقتعا

 رغنس زا یدرونامبا كیب تمجا رمای 3

 یاب مرگرس اجتآ رد نوکاميه هک لامش
 یاهاص .دشاببع *« تنوشخ لصف « ملیف رد

 هبموسوم یمطاف ماظفن هزات راک یمدنامیقان

 رد نآ ملعا تسسفلک « .داقتا»

 دیسر دهاوخ ناباپ هنش یراد رسلیف

 سهم دهم نآ هدننک هیهتهک ملیف نیا

 ی ویرانس سام رب (رقآ یمطاف و تسا
 هدر و انا كان تسا هتخا- هدا زیجت دمح

 ف و یربزو ن الح ۰ مارآ

 بل وصحد هک ار داقتعا .دنراد تک رخ تباث

 مخ رف دیشمج طسوت و ملسفا ربیس زا تسا

 دن اسم شخب ماش اهمدش ی راد سلف

 رهش تعجا

 مسلیف شحاس روطس هک یپیکآ [7

 مانراهچ یئامسیس نامزاس فرط زا «رمش»
 ترفاسم ناجزا رب هب

 هس دآ یرادرسلیف ددیسرتناپاپاب رگید
 ملیفا رد . دومن دنهاووخ تعجارم نا رهت

 سو رطب طسوت یقداص ربکا ینادرگر اکب هک
ٍ ۵ 

 ور دیچان دناهدوحن

 اش بس ۱۷ هزامش

 ههنهنيا [7]

 حس و تشپ» هب مووم یرداف جرتا

 .بف تهج و دش شامنهدامآ و باچ

 اعس روما لک هرادا هب شبیامن هناورپ

 ون راس هک میلیف دش لاسرا روشک

 سن راک ییل نیلوا

 .ش اعبوت و تساهتفون ییلطحتیحس !رثآ

 افق حربا هدش یرادرصلیف یردیس

 انبیر وب ۷

 .وج + سنج

 هلی زح رحآ هتدگ هه (0

 تف رز _ماجت : ,یم یکشا بشم مییسل

 فا د رسلسف روا پیتر نبات

 اتش ون یناتک ساسا رب ملیف نیا .دیسر نابای
 مع رهچوم طبوت یناباب سروک

 ش سلف روما و هنش ینادرگ راک

 را 9:تس د ماجنا یعیطع لامک

 شیدح ررما رف و نگیو نیلبآ ؛ نایسرق

 هع یاهلر رگ افبا

 مش سهب : ی

 ظ ابرا«  یفع 

 ته



 »هد ثرمویک :اب ینیرک دمحا ثحب رد « روک فوب » ۲

 : زاغآ رس

 روک فوب 0
 نوص هب یهتوت
 بشم هک هچره و . ماهیناوخ هک

 ماهتفاب رتنویز اردوخ مآ مدنا وح

 هک اب, دایدنت ضرمم رد يهاگ_نوچمه
 ورماقرد .یئایرتلد ردمدتمگ ی اهرطف
 نینچ هه . «تیاده» یاههتیدنا

 یاینده نا وتیع هوکج ما مد وب« راد

 یاهزطاخقلعت زا رگ تابه رتاده
 و + دوخ» رکا ؟ یا هدب رمنمسح

 هک یئاب هتخانش نانج ار «یتیه»

 تحاش# مای"

 روکفوب رایره

 نیا ؛ار «تیاذه*

 راد ره هتخبمآ

 , ماهدناوخ ار

 تناذه ۷ روگفوب» -. ینب رک دمحا []

 ناددچ . تاع یاهعف تاسدا ییمشچر و
 دید رتاب ار ینزاسلف ره نیس « هک رب رع

 .یم# وگچ : هک دزادنایم تتحو هب ۰ یمح
 ۱ دنادرگ رب رموصن هب ار «روک فوع» دیاب

 مو ۰ ایوب هاگو بسا سونا هک اتو

 چه دب یاپو تسا ناکمو نامر یتعشن ریز
 یراب ۰ بس یو هسف اهن ها

 ؟تخانخ«تیاده» هک

 واصک زا متادیمن هک هال یعرد ر ۰ِک ۱ ِ

 ماداهن یناعد رداپ میش زایاحک رد

 هتخادیامل وه هی و هدرک 9 هد تشح و هک

 رنتنسوج و مامدید لباقم یاهسلا

 او یاهکلپ « ندرگ م یلاشاب نآ رد
 هدشمامت باتک و .یرکشبل« .هتخوس

 سم رزتخدمرب# كنح یهدنخ مآ

 « تیاده»

 ءروکف وب هک هاشاح ؟ تساهتخاهسن اپآ

 تساهدرکن مياهر«یززنپ

 رنارب رد تتاشا ینوبر یهعسلف

 هک دالج تسع هب یربدقت

 هتب یاپوتس « ار رصتحم موگحع

 ردق

 هبو تسین زادرب یخوت تیاده روک ف وب
 نارادنسودلبافم رد یی + نآ تبناتک ریوصت

 4 ندو وگناوچو نداتیا تیاده بم

 هشون یویوم تیاغر ملف رت ارج , لتمرت
 ِ؟

 تمیگر زب قهغدشد دوخ نیا * تا هدش
 , طیاختست ؟ر زاسلص كل الت هتسه 4

 ی حخ < طح هب زادافو رگ - دزادنایم
 یلیوارتسیوار كن اهن + تروصنآ رد دشاب

 انتس هرات - ۱۷[ هراع ۱ هحفص
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 ...یلاهط

 هد رگ یرای هب ار هک تیاده نوچ ت اهوزز !یهبحاب
 تشادندرک یگدنز و ندنامیوژزا

 دب سع نترک هناجرهت

 یناهت زا شخبمرد «روک فوب»
 >ییهماداایهت وگچ . هان

 همش ۱ تسمجش

 شنورس تخرد یاپ هک. رد یکاسندزن ییلاهق و
 وکف وب هتساد هک تلتیندمآ -«نیمآ» كيیهلصاح ر

 ی ماگ باوسهب اجنآ ات ۰ هار نیرد 5 _ ۰ ۱ شخص ردو یاهشوگ ۰ اهنت , تس هم هزادن نا ۹ ما ز ۵ ۳ ۱ ظ ۱: روک فوب ردتیاده یهفسلف زایاهشوگ هزابهتاکل یهمهای تبار اس و
 سوار ب ربع کی دام روایار وا یهتخاس نا وتیسهک هسادرب

 1 ت نیا ندرک ریوست یار و درک

 د ورسشاخ . بیرادربیکعمن و - ابنیس « یناهت
 تسا هدروآرد «سکع» ار «هملک » هک

 فرحو هراصع رگاو . یتیفالخ چیه ین
 هو یمراصع یب . یاهداد جیچرت دنکریبعتو ریسقت امیس سوساقرد ار هنسون
 ناشن زیهرپ بانک هملک هب هیلک تیاعر راو

 روک ی وباب دروخرب رد وت

 ۳ ایم رب زگان هب یاهتشاد رس

 >یاهحو یشاد هنشاذگ رانکار بانک زا هلارچ ۰ تسیاهراب یراتفرگ . دوخنهد
 هگدراد ینایلوتم هراومه ۰ رادما تاسدا

 ,ریوعت هب مالک یوئاجناج رد دندسبیمن

 .تتسیا و باتک زا یلطخ

 .لف یایابآ : دشاب هدوب ترظندم
 و یلاهت هکاب ؟ هدوب تازگنا

 اس رحلع هک وگ ۲ باک تستخش

 

 بانکی وبپوم هب یرادافورت ار امتیس ثیاعر

۳ 



 صکنپ

 » یروآد یح کیم ادج شیوح سدردمه دون هدرک یشاف شیپ لام نارازه دهیم یونف مه یطرتم ییتیدپ

 اس تشپ میم روک دون یار .دوبفا سه ددمب دوب هد رگنیلعا رم ملا نسهاب ون هتوت م شخبمرد ترهوپک ال

 تب ملبف اهنات دندص رم هکن وئسم اسب .تیضنخش كب ها : روک فون ۳۳ وا ,اما دسادیم نییدب ار تیاده ۰ نآرظن

 تسه .دسک راکن تناده و وآ  _تاصحش هکیلاحرد کس سوت مان هک _- سس دب ه تسآ ٩ سیپیهب

 اس یملع و دون یک 2 یر رزمبر حد رم سن هروج امر دم یغامتحا اجیاج باک

 مت و« هک نیسن بس اسه.تسا روک فوت یومع رهچ داسه حونارباده ۰ ی«ییبیدی»

 رک یگدنز روک فون فن تساروک قوب دوخ ناضه . تا نکروگ ین ه , نایذب ۷ ميرادکبو

 فویهچ: :یاهدرک هجتسجت یهیح " کا نآ رب .تناده هک یلسلحت نیا ,یکادنرهبقش ارس : وا هک دسک زادنارپ

 َّت و ۰ تن یمصن سا تب اگند وج ته این امآ درب

 2 ِ 8 سس آخ ی ۰ ٩ باتک ی »703

 ح ۳ خاش هن گچ 

 _ اس قس

 وتس ۰ ۰ هدایو

 ِ سنج ۳ ِ مع اوت ۶ تو ی

 « و کر شنابنا یینادرکرم
 تس ۳ 7 ۹ اهن . لک هب تسا یلئاساب

 ض ۳ وش هخیلاحرب تسا

 یه اساتسا پلاط و م یگدنزهب

 یاد ای دپ م دین نابن ور ما 8
 گنهور دناولیم هک منکسم ناونع , حب كیدرن درعب ۰ درم نیا ارچ

 ّ تاده» هنناب هخاشاب ناحه یابحور 3 اقتعا نیارب نم هتبلا . دوکیف

 هکدنآیع هراشا اهراب ؛ بانکرد :دشای ی تسی وه تسی ناپاپ

 ثحب لصا هس - ین رگ اینها دلاب رنرا . دی ربس فرح , نوفا زا روگ فو متفگ هکنانچ رکی یسیه اهتم

 وند ثابابوت ملیف منفزگر ۱ !روا هک دنا بم یخ یهاگهانب نا هنعن نم یناهتا بانک هب نم شیارت بس

 تیب نم منی و

 ییسیم ننرن یا و

 و نام هچ ره رارتصختماب و یتیبیم

 یروت فوب .یسیبیم ۰ 5 ف ار ناکم

 « روکف وب » مایف رد نم * 7

 لوصولالهس رگاشامت ماهتساوخن 7 مر
 اعم ثايس تسین

 یرامسه حیراب4 و یرابمم يا, تص

 هک زورما یتادراو یبرجت یزامعم ر بسا

 یبرس اهفاط یهمع هک ميتيبيم نرتکب

 دناهدونیلگ و .تشح اهزاوید مات . دلاهدوم ۱ ۱

 هتشن یه من ن دمآیرابمم سپ اش رمک ات هک
 ز یناکمو نامز , ملیفو

 وتسیراج یاهنامر ر ورک تب هک یصپ
 سرصحب نامز رد ۵

 یمبرک ددحا[ل
 اهلارد ار بانک تصحش یلانک یاهبوگن
 یاهزوک هکاجتآ . دنکیم یراج اهنامزو

 ینزتروص نآیوررد هک دروآیم كچارف
 « میدق شاقن ییا ایا« + تسا هد هدینک

 دیاخ , اهدص ار هزوک نا یور هک یشافت

 ٩ دوس تنادله بس

 . موش فرط دنسپناسآ و
 نشوراب و دروآیم دوجوب رکفهک تسیملبف « روک ف وب» #

  دوشیمنمامت ملبف « نلاس یاهغارچ ندش
 « روک فوب» باتک هک مینک راداوار رگاشامت مشاب هتسناوت رگا #

 - یمیرک دیح . ماهتفرگ ملیف نيا ن خاس زا او دو زا

 : سفر روج «دوبن نییدب « تیاده #

 مین ییچ يا راس .دوب «نیبیدب»



 .... اههرجنب وش رد رنهالثم یاه هبحاصء بابرد #

 : ۶ ضب هربود ثگنج»|  دیتسه زاحمامش «یرذون یاقآ

 «هدناه»مناخ تسدو دن و رب هک

 ماحنازاارام افطلاما دیسوسب اد
 !!دیئام وف» فاعم ربخ ما نیا

 یردو ناح رهچوسنیا ؛یعللا

 ی اهسناشفا هف وکش یهاگ هک تساهدمآ رسرب هچار
 زس جحاتسا هتخپ غرب لکاک ی ورهک دکس

 یرجع. ناح رهچوم شیپتهود ! هونیم
 یل وگتنگ رد هاههرجپ * یوغ یاههحاس

 هک درک هرابهکن فراع ناج هدیاه مناحا

 مسسعع رس زا شن رضخ مدرک رکف ساحب

 ! تلهدروآ دوخ اب مه «یدرب لامسن»
 منادسن ییا . مک سرعهچاگ هبیحاصت

 هک تفرگ نامزا یلاح ناچ , وگننکی چیچ
 تسا ز یلک اب هک یلاعکن اتاسرادآ. سرین ووگب
 هدیاه هک دندرهفوکخ .سشس مو یتش

 !سکس سرد یروقعچ ار یربسوک و کم یاح
 ؟شک ردرایلیم هونع كناب مناخ هدیاه

 دننگ و دنداد ناتگ رن نامشچ هب ییا

 غرس مح دو مينکیمدا# !ر یرسلوا
 ناف ونامه ار نغور .ده ویینکسم نامی,

 بیزپتآ ررط نایمرد + زیریلمخ و ! مینکسم
 هند رکی شاچ .تیردرابلس یاهامشرک دانا

 یگ رز مشوخباسج هب دشسار هصقیاهنباان

 ناماسزانیا ۲ تشاذگ _یلامک .ناخ ناسا

 یردون ناخرهچوم زاابا و . یلاسک

 لا و نم نهی هیون

 زایپ هردخب الغ هک دسآ شیپ هدناه

 امس هزاتس ت ۱۷ هزامن ۱۱ هحنس |

 هک ندومرف نک كلاخفیرج رانهرعفدنچ هلارا

 شچ مه رگیدت فودجات و لاس ردقتالف
 فرسح نيا مناخ . .تنهاوحاپ رب ناثدلو

 و دییاق اوج یو ناخ رهچوم و دزار
 بیچ زا ار رصم یلاغوم لامتسد روغلايف
 هک دروآردب

 تیمار اهل تسد و میئآیم هللاءاشنا

 ! میسو

 ارچهک جاو و جاه ماهنابصلخم
 تیم دیسوبار هدیاه مناختسد و تقر دیاب
 زا نآ «بخرایسب ؟ دنده رنهناشبا دنوگ

 تسناشبا یادص یناع هک یرجیدوح سج

 هچرد یاهمراباک یون بشره , قشع نباتاب

 لوب و دنیشیم هردخمایلع یادصیاپ كاپ
 هک دنکیم شابو تخیر ردقتآار نابريب

 ! .فس ره ميیاخ هدیاهب شفوچ راه ۸ یش

 ماصت نارگیلیخ رهنیا ؛ سالااهیااباب

 مارضتحا دصف و ۲4 دیئوگیه رگا ! دوشم
 تسدا ادخ یانر صحم سپ .تسا نتشاءاگ

 دی زا وبیاهسوب مه صلخم مياحلمع هدیک و رچ

 ادشیچ ! دیسوپ مارتحانیا ترسح رد 6
 ,هلب 1 یرذول یاقآ تفرپهرد تیاهمخا !رچ
 تساهدیکو رچ شیاهنسد نم مناخهبع + هلب
 ۰ وشع. تسین میله دام رس... .تسسن مهد وخ

 «تگنج»یاسامت هیم هکحمام

 لو ری وات

 دروموتسیوبحم لازم و اههمان , هراب
 ناشآ نساتفآ دنس 5

 رگا ادخ یدنوادخب . دنکیم وجو

 سرپ رث اشامتدزن

 نیازا هک دشاب رفن كي اهنت یچاتامت

 مهنآ دنک یرانفرط فهلثح لایرس

 ! یبو تسا مدقم ناخ لالج اناىع
 گنج زج هک یلایرس نیا ارچ ؛ بح

 شراقسیه درادنیرگید نح باصع
 ناخ مدقم و دریگیم شیامن دحاو زا
 ار ناموت رازه دنچ هلاوح روعلایم

 لیوحتهبدنکممعورش ودریگیم لیوحت
 هک منزیم دایرف «ددنبیم یچاغامتهنهک یئاهراون نداد

 ار مارضحا هلئسم هزاجااب سپ .درادنمه

 دنامیما ميروخمار شآ هزوک رد ميراذگم

 یسشابا هکدراد یلایارزم میاح هدیاه هکتیا

 عسج دوخ تینرد مه ارام هکسیا زا یرادن

 ميلایم میاح هدیاه : هک یلامرس ویسهب

 هلمحاام یمک كي الصا ۱ ميسوسم ارامش تسدو

 اجاههداوناح لد یون نویربولن هک دیک

 هک دنببیم رگائامت همهبا یتفو و هفرگ
 یسوبتسدرا رنا كنفوكند یلک اب یلاعباج
 ودنادیم ,هچ دنکیمادیپ یلاحهچ یلاعرفیم

 هسک ار اهتسام تس

 ناج اعفاو ار ناجملق نتشون كکنچ

 رنایپهب قرع یلک

 دمتفو دنمتنیم ناخ راک دوخ

 هترک بلب

 رسخحضم ۶ نیافآ رط ردیزیچتسا (ک | 2

 ءینادصاب صلخم هکتنیا . دراکن

 متحادنا گنلام
 تب

 رهن یا رجام شپ یدچ هک دباهننا وخ

 دو رس یلک رادنز درهفلب هب هردخمایلع

 من ینوگیم دنال .دروآ الاب یطیخو درک

 تحا طوب رم امش هب مهیلیخ 1 طوب رسهچ
 یسههلعناررد رگائامتنوملبم ٩۵ اب هکیتقو

 اهتش یجند هثوگ هک امرفل هابتشا

 ب زادنایم الاب «الوکیکسیو» مه یتمالسب

 حک صلخم تسازوههک زونههک همالخ

 »#ح هدیاه دلوتز ورتسانب دیانارچ هک

 ! دیجامار ناتتسد



 یلاکب مآ سلپ «داهالاک یره»« []

 ۱ وکسسنا رمناس رهغ ناراگهت 4

 ون یا سشن ورا رفرب یاهلابایخ

 دنیبیمدوخ هب ار ِ ؛ راکت هاگ دنچ

 نا راکین ندیرد ۰

 ! دنکیم اب یگرب 9
 عاهرولن ود تباوب ۷/۹

 عره . وجماقننا یلاتا ان ۲
 یاپ ۰ دشاب مال هک یناجرد ناهالاک
 من یلاج رد و تلا ساحا یتحو قطم
 هفرگ نوخ ینامشچ اب و مهری
 هشاداو ییلپ اب یدم# هاب هئداح بز

 اما

 ار یره

 رب و

 هب ار ناهالاک یره : * رهغ رد راکش» اب

 اب «دوونسناتسلک » و درک یفرعم امنیم

 شنراهم رگید رابكب . وا شقن یارچا
 رد راکش» تسقفوم . دناسر تاثا هب ار
 یادبع + راس یاههون نوحه " ره |

 تسصحش زا یرادرتهره تفارص هب ار ا

 ملبفسمود نتخاس . تخادنا ناهالاک یره

 زا ۰ وجارجام سیلپ نیا یاهارجام زا
 ننازا وا اما دش داهشیپ «لگیسداد» هب مه

 . ثز زایرس راک

 هن اما تسنادیم هدافتسا ءوس یعون ار

 رادربتسد یرهزا ناگدننک هیهت ؛ لاح ره

 راک لبلد نیا ه دیاث

 ریگلفاغ ار شیاههمعط زا یکی نالاکیره [7
 ! هدرک

 . دتسی زین كنباو دندوبت |
 تردق» مان اب «تسایدت» . ار نیمود

 دونادیپ زین ملسف مان زا , تخاس

 !هدش « وگ روز » « فیثک یره > *

 نیموسیآ رب «ناهالاک یره» *

 ... ۵ ریگ ییم هناشن از نایغاد « راب
 راد !ر لگیس ناد یره نآ هدنزاس هک

 ویمب رفآ هئداح رتشب , قده4 .کلب درادن

 رنهلعقن ۰ ور یا زاو تسا ناجبه قلخ

 و4 مونگام یوررب «موگاع تردق» رد
 یره تیصعخش ات دوننآ یی رفآ۵ل رم تردق

 تشادنلارب یعس زسن تسابدت هچرگ

 دروم رد ار لگسناد طخ ات

 ندوبف ولصب ایا دک

 مت رسلع , تداوح حلعم هب یو هجوت

 : دشیم اههزیگنا هب هک یهاگس و هاگ

 یاهلداح ملیف كي هب ار «مونگام تردق»

 دماح هب رسن ملیف نا هچ رگ . درک لدبع

 ۱ نا رگاشامت تشادرب

 یناوارف نارگاشامن؛ رهش رد راکش نوچمه

 تسایدنهک تسا ننا رب ناگمه دافتا تشاد

 کد ک

 لاسدناهالاک ی ره

 تاراشا

 ۰ یره تحت

 توچمه تداوح هب ندینخب دعب رد تسلاوتت

 . دشاب قفوم لگیسناد

 یر زا یرادربهرهب ؛ لاح نیااب

 نارادربه رب و درادهمادا نانجمه ناهالاک

 تصحت نیایلصا یمدنزاس ؛ دتناوتنوچ
 :دتنک ینعب یاههخسن یتخاس هب راداو ار

 اار دوونسبا تنبلک

 یه رج

 اهنآ هب
 : یره تیقفوم لصا

 یاهدناب تسج یقوبات

 تسا هتخومآ

 تلاثو ,ینا
 ی رتهم ثابا ۱ رثر

 تب تم یهدسک ارجا

 تسا دووتسبا تشیلک ۰ نآ

 یسموس ترس راظتنا هکناچیه

 ماس اب راب ناو .اش هتخاع زیننآ

 ناجحسه و

 ناهالاک

 یلبق ملیف
 سییلب كب

 یره نیمک رد رایگرم یاههحلسا اب اهشکیذآ 8
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 وگ رو
 یره مهزاب دووتسا تسلک

 وداب تواس كاب ۳ ی اب ینا اما

 ی - اتیه

 بسا

 نآ و تسا هداد یور

 ءدهدیمداشن هک تسا یرهاب در

 هس ۱۷ هحتس

 سحام ,من«دل ملسسا نومتسا

 درگلو یاهلفرد

 تا زاجحع

 ی میر ياهنغ

 هتسش یاب رای وی زوج و رگیا رد

 دن دووتسا .تسلک لوا

 ۷ یتس مث یراکنه دووتسباا رهالخ

 هاهسبیو هکساتسه هک تسا هو وگ راف

 د رک تنیلک هب وگر و ملیف رد یزاب

 تف دذپ !ار نآ اناهمیب تنک

 نخ یاههتحص زا رب وگر ور و تس

 مونگ ام

 تسا هنف گ

 دیس یاها رام زا

 ! یرترایگ رم هحلسا هک نآ یلاج

 ارق یره رابنخا رد 6

 یتسق + رگند فرلع
 ۱ رناکلآ هریزج

 یک هه 1
 هروم لیاو مات دو روجم

 ارز درب هر رج

 تشاذ رسههت هب حاسحا و دون هدورف نادر

 عسو تدو دعاسا تلع هب نینچمه و

 یسبند ون ۵ عاخ اب هربزج یلایفا دح

 یدابرتفو

 رث سیا

 یرادرسلیف ؛ دابز یاهیدلب و

 تدئام ور نیازا . تفرگیم !

 هب ناسد هک دو یلباو حانحم ه درج

 لاحره هب هک تشاد یناز تمحز ه درج

 ۳م

 اب وگ راف :هبج
 یاههحح تامحزاما تتذگ

 ر هربزج رد هنش یراد و

 دناديم نا رب ملفیاههحص اس

 فراچ ون رو
 زاد سلیف نب

 یراد هلمف رد ام

 هوس ! شیک تسا تروخ 1

 تل رسند ماتم تراک

 مسا هب هلاوید شکسدآ كي ین
 ملیفثدا وح مات مرجال هل" دنکیم یزابا

 رب دنزیم رود وا یریگتسد

 ی ره وگر وز

 ...افا , دنته فک

 امسس هراتس بس ۱۷( هرامخ
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 1 . دجنسیم ار ایاوز نسیرود تشپ رناص یناه 19

 .. رهش ون زا امنسس هراتس راگنربخ یصاصتخا ژاترپر #
 « نیم وکحم » ۱ ملمف هنحص تشب زا یشرا زگ #

 لداع - ش : رگشرازگ #

 ! هاد لیکشت یئارحص همکاحم
 . دوشیم عورش یرادرب  .یتفرگت سژ و رورغو توخن زاو دنکیم ور راجودود زر ۱ یاهیال ریزرد نارهآ « دون سناکس نیا زا یرادر پلی رب را راک هلصاقااب ؛ سا هنامآ زیچمه یراکمهپیکا ان تخم + .تسا ملیف سخن تشیرد * دریگیم جوا ایا وه یتفو

 یرتنارهنحمملیف نادرگراک رناص یناه شنوجو رد مسلیف لوا ناگشیپرنه یاه ناتسرمام نیلوا ریذپلد باتقآ و سا فر
 راک ردراهنو موربم ناشنماقا لحسب هورگ 1 ندرگیم یراد رسلیف تشد ناسرد . تسا ملیف یاه زاسرپ یمیمص هورگ كيزا یرادبدان مورم ِِ هدروآ رد ار هه لر کیو دوشیم هدز .دیلک موسراب + مود زا یکی لتق هنحص . ميوشيم رهشو فا رطا ههحیم تو یاهرگوسا رهن رابضب ۴ نعاس « دوشیم نیز دونم عورف نارمت دگیچ یسشار 4 نیفایپ . تی یرخ یدوآ تل ثوعر دام اهمر# 0

 یاه رم : ملیف نادنمرتع هورگ و : اهتاشکنال , ادتبا هلیاف)#ب . كورتعم ییآ هاچ راکرد ۰ یاهدرتسگ یرادرسلف لونشمككنا رهشویرد مک لاو
 هل دزادنا ۱ دناسریم هک دناجنایمن لو نادچ تاطحل رگسسزاب هکنآ رب هوالغوا . تسا مراظفتنا -یمدحار داسود یلاج هرطاع یوآ قبر واو نم ۶ 9۶ ۲ هدامآ اردوخ هلصاقالب زین. رنيسحا رهچوم «لگدوزف نلابرد ِ ؛ هاو دراد هرطاخ ایلد یكی نیلب , تساماچ زا ندینکبآ لوفنم یسحارچومو تسا یزاب هدامآ یریفع مته ینف پیکا نارگنزاب - دصخت . دیابم ناب یتخم اب هکیلاح رد رگمع هحص نیارف حرسسیا « دننک باختناار هاوحلد هیواز رادید باهتلا رد نمو تسامدرک نیگآ رظع یردرهرا ودن ونیمیحام اعب روپناجفز ریکاو دنشابیم ملیفرد رگسع شقن رگ اقا یعجا ات دنراد رارق هاچ یاه نونس زا یکن ار اصف بوج هیحانخرسیاهلگ , یلغاک ینانجهنشرف و یمافعتنا هللا ترع راه روم رهچونمو افس شفنرد یریحع جرنا دوشیع یالابیحاق دمحم شراکر د , نایلاب سرطب یاهلگ ؛ دیش نم روت هاگدورفرد رث رهن راسغ و هفرگدوت هنر ایا زولک هاگنآو . اه تا میدم .دنک تراطهحمرب ۶ دناهدنآدرگ ینیعج یتقوابسیاوه دته نیموکحسپلق یاههحص

 نییرود یولج یماظتا . و تساهدامآ كنيلوا ر یا ربنیروخ (ل

 امئس هراتس س ۱۷( هرات . - ۱۸ هحفص ۲



 دوشیمهنشاذگ راک نیشام فقس رد نرود ۳) .دنکیم حب رشت یریفصو یمالعنا و یسحا یاربار رباص یداه [7]

 زا پیک ادا رفا دن را یمینیکنسفرب «د رسنآرهت رد هکیلاحرد *

 هقیقد لهچ و دصناپ *! دندوبهدش هفالک .بونج یاسرف تقاطیاموگ
 ! دن درگ ملیف زا هقیقد كاب هیهت ف رصتقو

 زا یحب یرادربملیف راب دنچ دیتسین طلسم دنک . ردرتک هک تسا یاهنطاو ساسحا داچ هدامآاردوح پیکا یه رهظ زادمب

 دیشروخ یو ۰ دوشیم رارکت اه هنحبص _.براکن واعع تس هک ۰ یریعز اح ۰ تساهشاد دوجو شربظن ناريا یاهیم یرگید سناکس یرادرپملیف یاربا دتکیم
 ورف ایردرد ات دنکیم روجو عبج اردوخ . ددز فرح لوفتم تخس ؛ دراد ار نادرگ یگناویدباردوختحلصم یور زا وا مه دبات ارسب نانآ هلرمه زبل نم . دنک تر
 ءاسمج ثاب سپو دونیع ماعت راک دور راه هچن و تساهراکن درک تسروتسارو . تسا هدز تهالبو , متفایم

 .دنکیم ردبهبه نتزا ار یگتسخ غاد _ ایدابلاب یرطبو ریاص یداه « دکس طب تکرش لاسدرخ رسپ ۵۰ دونح هحصرد و تلایرد رانک هلداح عوقو ناکع

 .ملیف ۰ ملیف مهم سناکسود زورما جیرتنهحمژاپوکد هدنکبع رظ لدابن مه  لارثژ نیسح رگشل دارفا نانبا . دنراد وا شقت رگانیا هک « لارلژ نیسح هلاخ

 تسا هدش یرادرب  .بدارفا , ددرگیم هدامآ اهراک . ددرگیم اتدناهدیزگر ب دوخ یریهرب اروا هک دنتسه زا لب یماطتنا زا . تسایماطتنا هللاترزع

 « + لارثژنیحوتنوریم رانک هنحص زا ینابز . .دنکیربهر ار اهنآ نامشد هلمح لباقمرد ردشتقن یمرابرد دوع زاغآ راک هگنآ
 رهش۶ تسا یلاهن بش ۰ رهشون بش نگروف ه دوخ صاخ تظع و تهباا سال و هداعلاقوف میرگ اب یماظتنا سس یران رگا .دیوگیم « منکیم لاوئس ملیف
 یاهنابایحولابرابو كت یاههچوک ابكچوک .دوشم رداص تکر ح روتسدو دوشیم راو ود . دیابم رظثب كيببت تخم دوخ بلاچ . دشابن ميئاس راک نیرته ملیفن زا رد

 نانسودام .دنکیم هتسخ ار منآ شنودحم _ ارانحصراب نیرخآ یارب رباص یداه یورناروادنتسه رتگررب هک اههچب زا رعن نم هک تسا یناهرتککاراک نیرتهب زا یکی
 اردوخ « رهشوب ریذلپلد یاوهرد هامره مليفتکالب ؛ دنکیم لرتنک نییرود تشیزا خب تس بوچ هقبو دنلاتیم «ینگر وف» لارتژنیسحوماهداد هلارا امنیسرد نوکات
 و دنناثکیم ایرد لحا یاهمراوید رانکب زاغآ راک و دننکس توکس هعهو دوتبع هدز دنسناساهنآ زا لا رثژ ح هک دنتسبایم و هدول رهاظب یدرم دنچره ملیف نیا رد

 ۲۱ هحنص هز دوخ راکن دانز اههچب هکنآ تلعب دونیم هدامآ هلیح یاربار اهنآ دوخ یایندردو نآ یاراد نه رداما « دیایم رانب هناوید

 ۳۳۳ سس سس

 ۳ # ۹ ۳ حس

 نازوس یارحع لدرد بآ هاچ تاپ راک رد یرادرسلیف (7 رهخوب مدرم زایهورگ یراکمه اب تیحج رپ سناکس

 ابتس هرات - ۱۷( هراعش .- ۱۵ هحفص ۲]



 و تساک شورف راتعاب ار هلنه نفودویندیخ یاه هنارن []

 ماهدرک باختنا ناسیارب ريز حرشب مدرم لایت

 یجراخ یاههنا رت یناریا یاههنا رت
 زاراچاسن مولآ - شویراد یاه هنارت موبلآ ۱

 لتناو یرگسا یارجا ۲ داه ف یادصاب كثکشجنلگ - ۴

 ابا هورگ مولآ ۲ یتن یادص اب دیدر س

 نناشلاسنایسبک هولآ -4 یسهمیادصاد ارچ -

 یفروم رثلاو هورگ مولآ بم یضن رم یادصان رایگر بم

 رماسانوخ یارحا < یسگ یادمان نک مادس و - <

 )وردناج یارحا ۷ راس یادصان اههلوگنر یادم ۷
 لایزوم باب عوننم یاهگهآ بم رهو فال ادعا ون یون سه

 ناج نوتسا هورگ مونلآ به شوگ و گ یادحاب هتشگ مگ 4
 ونامسلقم زوخ موبلآ سا ۰ انیگ یادصان هیمه ققتع هگا -.۰

 :تفگهدازیعامش
 تباث.متسینیبلقتم زاسگنهآ نم
 ا رم یاهگنهآ اهیح رزاخ هک منکیم

 !دناهد رک هیبک

 هتدک هیع)
 هعانرب هزاب

 9 یلطم

 پ وا هکبلاح نم تا م هک اآ یاهادس یئویهاز
 یسب سر ودوتسع ,یشخپ وینار زا هتسح

 تل هفر تفرس هب یجراخ نازاکنهآ . دنکیم زا ار یناربا بقت نازاکمآ زا
 تنگ باز ییایش فورسهنلناوخ وزاکنهآمداژ یاب یخ

 1 
 ۳5 هحنس رد هیس یمن هک درک ابا اع ران مخ ۷ ات يطع

 ب ؟۰ هحفص ۲7

۳ 

 افتبس هرانس - ۷ هرامک

 (منیسد زاتس كرد رب یهاوخ رظن زاغآ

 یقیسوم ناگ دیرگ رب هرابرد

 | رد تب زوم یاه نی رتیوبحم *
 ... دشدنهاوخ باحتنا هتشر

 گپد یاهدع هننه نیا زا امنیم هراتس هلجما]
 ها تن زاوآناک دیزگ رب باعتا یاب ار یعدنازفر

 ان رپ دح نیا درک دهاوخ زاعآ ناریا
 يحار رشاح لاحرد هک یارب منارفر نیا یرازگ رب یاروش 1 ۱ 1

 دعتسا ره و مدرع تاپ رظنو اهغرح رتنیب هچ ره سما

 رسینرزربو یوک ره هب یرنه لارطحاسو
 اکهآوناک دنا وخیمامنو هینک دهاوخ ِ ۹

 دام یاب ار راک زانو یمیدق ,ناپارس هنارتو
 هجح کت .دها وح تن وع» تب

 اتم و ایفزح ام راک
 یرورمایتیسوم و دش دهاوخ ناوتع یاهراب
 ۳ وص هتشدگ دهاوخرارقثحپ دروم یتوافتخ یاهدی» زا ام

 درک دهاوخ تفرگ

 ؟ رب فدح نیاا ءاریا تابروم هک دنراد هدیفع یلامدع

 . مالع ابروم لابهار هتشذگ هوکشاب نارود رضاح لاحرت

 ط رد یربتب رتشییامیزورمل نازاگنهآ هک ارچ هکیدن
 ترگ دیهاوخ رارق. .دتهپاپكيزومینبزگیاح و دیلفن رکفرد

 ادش دنهاوخ باختن یهو رگ هچنیب زا اهنی رتب وبحم

 ۱ توحم 6 ۳ ۸ ه گایزوم موعنارقر [2]

 ۳ مق هک یناک درک دهاوخ مادقا اه نیرتهب باختتا

 هتخا دز, رر نا رایتسون مدلاوخ نیرتوحم 6
 زاج در هدنناوخ نیر هوجس#

 یی یادیا یقیسونزهدناوخنیرجوجم 6
 زاج درم هتناوخ نیرتوجت#

 ینا رتایقیسوم زاسگنهآ سرت بوبحع
 و اه هما .زاج ینیسوم زاگهآ نیرتوحب #

 حیتص ارس هلارآ یرتوجب

 دز دلم زدم رزم دم ام عدد

 كاب زوم مودنا رفرردتک رش نوک
 تاجنیا

 _ت

 نکات

 مهنم یار ریز دارفا هب اعم هراس كيروم مودنا هر رد

 . یا ریایتیسوم نز هدناوخ نیرتوحم

 - زا ی نز هدتاوخ نیرتوجم

 یا ربایقیسومدرم هدنناوخ_یرتوحم
 زاج درم هدناوح نیرتوحم

 یناربا یقیسوم زاگنهآ نیریوحم
 زاج زاگنهآ نیرنبوجم
 رس هنا رب نیرو

 هنا رز نی یوجع

 3۳9 دا زیر وداع



 ۳ یتوخ ۳4 3 ۱

 !.. امنیس هس وس 9 ریسا تاپ زوم یلاحنح ردا رب 9۵
 لاحبات زینیئافو لامجو مياهدید«یناوج هطبار» ملیفرردا رافو یلاجنج و سانشرس هدنناوخ ودیئافولامجو افو سابع #

 یورب# ۰ درک یزاب «لادج»و «هدنمدنار» یاه ملیفرد یم تیثاصق زا یسوصم رو ب افهزور نیا كيزوم
 . تسا هدمآ نارکا ۳

 ۰ كيزوم یایند زا ودنیا ندن ادجتسا صخشمهک روطنیا .دنرادن هزات گنهآ طبض یا رب
 راک ات تئاذگ دهاوخ موسردا رب رایتخا ردیرتثد تصرف نیبرود یولج نثفت رطاخبهاگس و هاگ نیا زا شیب هک اهنآ

 . دکل ابندیدج روطبار یگدنناوخ و دئامدرک لابلذ ار امتیس راک یدجیلبخ رولعب رخا دنتفریم
 !تسا هدرک ادیپ ار ننفت مکحناشبا ربیگدنناوخ الاح یلوقب







|
 

خم
لت
یف
د
زا
می
ی 
رک 
ود 
رط
دف 
را
نا 
ز
اب
ید
ب 
ار
 ی
وخ
دد
تس
و
اب
ک 
در
 ه

دوب
 , 
سا
لت
یا
س 
سک
 ی
بی
بک
را
ا ه
عف ز
لا
تی
ه 
رن
 ی
وخ
شی
ک 
سا
 ت
 و

رد
 
اس
هل
یا
 
خا
ری
 
؛
 
مک
رت
یف
مل
ی
اب
 
رش
تک 
ا 
 و
اس
تخ
 ه

م
ی

ن
و
د
 

. 

تسا
 ال
بخا
| ر
کا 
 رث
قو
 ت
وخ
 د
 ار
رد
لک 
سا
اه
آی 
وم
ش ز
اک
ر 
درگ
ینا
 

م
 
گی
رذ
ا 
دن
او 
نی
وط
 ر
هک
عم 
ول
م
سا
؛ت
س 
ات
مر
کس
یس
 
ید
ور
 ز
یس
من
؛ا
 

 لایخ

 دراد

 هب

 اک

 ینادرگر

 ور
 دروآ

 نیابو

 رت

 بیت

 زادعب

 نایاد

 نتاک

ک
ه
 

ا
و
 

 زین

 هب

 یورملیفنتخاس

خ
و
ش
 

 ناشن

 هداد

 تسا

» 

 التسا

 سنوستسا

 سوهزسپ

 اک

 ینادرگر

 شرسب

 هدز

! 



 ور یسنادرگر اک هب 4

 تسا شملیف نیرخآ نتخاب

 رکیزابو درادماب «هناخشس

 هکادنا نیج . تسا

 یهبخاسسحو كليد ملیفرد , را

 رد نونکا مه تسا هد .

 ههانسب نیمآ» رد یر
 داسحراتنگز اب ساسان ملیق

 , .تسا

 - ریحم تاکرح تلکیس رب

 دهحیمناسآ هب . مح راک رد و

 ار تلکیسروتوم . دیايم رو و9
 و دا ریمیدایر تایمر خرچ

 دکیم توهب ار
 نامرهق . تا «لونیک لو

 و ترهت هک اکیرمآ ینار ك
 راید نا ناناوج نایم روت ارسب یتبا

 یزابیرتهورعم هک هنوک لایه «ب
 نآزا .دنرادوا هیاپمه یو

 تساحاهب اکیرمآناوجیامتیس ۰

 مابف .تهاب حاور اهیلیف رد یار
 رونوم یاههورک یگدنز ساسارپ

 یاب هک نيا ات دش هتحام زب راو

 هتلا . دش زاب ایم هب 8
 رحم .« ۳ ۳

 امنیس زد تلکیس روت وم"نام
 رد یژاب هب اروا دتناوتن تن راب یارپ

 نوتلیماهحروج ,راچانهبو دننک یضاز ملیف لیسونادنچ یور زا , فعدیم م
 دش رحاظ وا شفنهب یا م

 اادش تع هلمف ۳ هس اح هسخ بس هع

 و دوش 4 , ف دف

 رپ هآ نوکا مه دوکذم لیق

 و۲ ی .سیج هی و هس

 لچیم نورماک و نولین یلنل « نوتاح

 ورک هتته شرگید نا گرا
 اتسا و ۰ ِگ دص او

 ناردارب یا نا کادو راد

 دننکیم هیهت رنراو

 مه یناع ملیف ل

 یهنف رنیپ كابنکت هارمه هب دروم نیاو

 ولید بانج تفگنح لوسپ بیس هب 4 ۱

 لماع ارهاط هتخاپ ورب ناکها ی

 اعاراهتبل ت ملیف تسیقف و یلس

 تک ر ش رنونابدرو
 هصسیسد تلاو ینایمک یا رب دلنزاک

 . نکیم

 4 دراد نتخام .تسیرد اهبرهشح
 هتسد . دنتسهگرالک یدنکو تامیل لپ ن

 یتاپمک یارب ردلیف یدرف |

 تاجرا تسا یملیف ناطلغ نافون[]
 رتوجیلیمات : نیوید مایلپو نآرد هک نیلف
 یمدنک هیهت . دنراد تک رش ریهادل و

 تسا نمرهنمرون , ملف
(9 

 رتم۷ هب یملیف نوتسنلک رعیج 01

 بو دراچیر نآرگیزاب . دزایم ار تتحو

 رگ ما زمولاب یلومیت .كرام
 ةتتص ویدراوگیرهو داکیس یروگک

 ینایمکیارم كنالرگنینج ار تشحو لئوت

 دنکیم هیهت لاسر وین وپ
۲۳197 

 سس ۲۵ هحفص []

 تی دناف یرنه

 تم ص

 ویلیم 0۰ هتوگمم یاش
 هدنکیما رسا كنالاکیج ار یرال ۱ ۹ ٩ ز

 رک زاراچو زجی رب فج .. دیف رکیاد 9 ۳

 هک تلا ینلیف ۰ یدیلیرگ ل وزن
 نارگنزاب ؛ دنکیم ینادرگ راک یسرگد ی وید

 و یکی ستسا + دوتسه دوتلراچ « ملیف

 !ردآش رپم رتلاوو دتسه نیداراک دیوید
 . دنکسم هیهت لا روینو ینایمک یارب

۳91 

 رنح یزالربیاپ و نمتبو تراوسا 0

 هس نوتگنیرح ییتروک زا یملیف ناکشیپ

 ملیف هتک هیهن دنتص نینوخ توقاب مان

۱ 

۳23 

 مان « یملیف دوناج تونال ۲۳]

 تک رشاب ار « ریگب ار طوقس هبور هراتس»

 ین رام ار ملیف نیا . دزاسم نون ینار

 . ۵زاسیم رنرا و ناردا رب یا رب قیسن راه

۱0 

 روت زا زایسلیف ءا سبیح ماقتنا (]

 ؛صروت سلک شارگبزاب هک تسا کر ام
 یورانس .دنته تساک و لو لگنیرپ ناوج

 دوسخو هتشون سکراتسا نوسیجار ملیف

 دنکیم هیهن ارنآ سک رامروترآ

 اودا حروج

 امنس هراتس - ۱۷4 هرابش



 ۱۵۲۲ متشه و یس لاس

 ۱۵7۵ لاس یانیس یار

 راکسابیقعت رد یلوج ود

 ناتسلگنازایلوچود 1۵ لایاعیرت
 رد ۰ یییرک یلوج - زورفنآ يلوج
 سیرتکآ نیرنهب راکساننویریا رم مه راک
 و دندو هتحاذگ رم تشپ ار ابفر رباس لا
 همصو دندشیم كيدرن یلاه طخ نایاپه
 هنر وننآ زا یکی هرخالاب هک دتنادم

 دخ .دهاوح هزباج نا
 راکساهتشذگ راس هک زورنآ یلوح

 یا و ملفرد یزاب یارن لاح دو هحرگ

 ریاوتریار (اهدنخل و اهگشا) ۰ یتسوع
 یارب زلورب دنلب هراتسون یتسیرک یلوحو
 دزمان رگنیرهلخ ناج كيلراد ملفرد یا
 درک یلوج هکلاح رد - دندو هنخ

 ی وگاویز رتکد ملیف
 وگاوبز رتکدویتیسوم یاون ملیوت

 هد لاس یاهملیف نیرتزالوپ و روهتم
 مدخ دیدناک راکس هزیاج هد یارب كيره
 و .دتشادمهاب كيدرن رایب یتیاقر دندو

 هدش دزما یعمح یرگیزاب زیاوج یار
 هحانشا مودع یارب اهنآ رتشیب هک دندو
 . .دندو

 یحاص یاهدزمان زا یدادعت هگنیااب

 شا نییاارم رداهراتساریوس وه 8
 یلوبزیولتمات رب لاحرهب اما دنرادن روسح

 ناجه زا۱۹لاس لیروآ مهجیه برد

 نیتسخت یارب نوچ تا رادروخرب یساخ

 و دوشیمشخب یگنر هقیرطب میس رم نیا راب
 و قرز دندرگیم قفوم نویزیولت ناگد تب
 روکد . دننیس كيدزف زا ار مسا ره نیاقرب

 .دندیاهنال - زمرق یاهشرف ؛ نم لثحم
 و اهلملا یولثلن ۰ فلتخم یاهگنر هب بم

 ناگراتس هیطالپ یاهفار و یتیز تارهاوج
 -.یمیحاخ یالح نویزیولت یگنر همان ریهب
 یاص سرود واکجک نایتچ . ده

 دم ناس ناگر اتم ضع زا اب ینووزیولت

 یداتو ناجیه طرف زا راکساءزیاج تفایرد ماگنه ینیرکیلوج

 نوتلیماه حروح اب ءارمه نوناجدرییادنیل

 دیامنیم زاتریر ار زیاوج یادها مسا رمایو

 هکدریگیساجنا یاهحص یور رد ریاوح

 هک تسا هدش نیزم هراوف ود و لهچاب
 رتناکلا و ییرومایلیو ار هتحص نیا
 . دناهدومل یحارط , نزتتیلگ

 ار هحص تلوئسم ادنحم پوه پاب
 , دراد هنهعن

 لیمیبناراگنربخ اصوصحم اه یلبخ
 رارقمه رباربرد ار یلوج ود هک دت
 یزیمآ لاجنج هژوس اهنآ دروخرب زاودنهد
 -یهنآزارت كربز هراتسود نیا اهل دنزاب

 هبانک ربتالاوئس لیاقم ردو دنوخ اولا
 ویتسود زا ططقف نا راگن رخ هدنک كبرحت و

 حسیه هکنیاو دنیوگیم دوخ نی یگتمه
 . تسث نایمرد یتیاقر عون

 دنکیم تکرش راکسا مسارم رد

 ,وگیهنوگ ره ,یولج هکنيا یا رن اهنآ
 تکان هتفرگ ار یلاتحا تاعبات و وکم
 دهدیبیت رتاردوخ تکرح همانرب یروط
 مروتیدوا كيويس هب نامز كيرد اییرقتات

 رونح#داح نیا یاجب . دسرب اکینوم اتنا

 یروهمج تایر رتخد نوناجدرب ادب
 هک یلاح رد مسارم نیا رد اکیرمآ تقو
 .نولیماه حروح , ورورس شوخ هشیپره
 یارس ینوخ هژوس , دنکیم یهارمه (روا
 بجار اه یلیخ هجوتو دوشیم ناراگنربح

 هزیاجتفابردیا رب هک یلاه هنارت . دنکم

 یلابیما زیلطسوت دندوب هدخ دیدناک راکسا
 نییهدب یملیف زا تاکی سوپ ربح هچ هزان

 زابوحم تخرد ۰ تلوگ ترباز و مان
 لثیموتاگر وم نیچو - كررب هقیاسم ملیف
 ملیف زا دوب مها وخ ترظتم .-- نارگ ول

 .دحدیم تسد  ژاار دوخ یداع تلاح

 رتاسا ناردا رو شرور یاهرتچ
 ۳ نه هب یملیف زا وسلاب تگ )

 , یرحبل هیاس هنارت - زین كم ارابرایو

 متیم ارجا - یلابرد رم ملیف

 تب لجیم زعیجو سیراچدیس
 کیم ارجا صقر همانرب دنچ

 ات ياه هیا رب هلسج زا

 ملبف شیامن دوشیم رازگ رب بج
 ۲ _ تسا هتشذگ یاههرود

 ۵ تم هدید مه لبن اشرتاپ

 اعمیب كب زا وهتشادگ رس تشپار
 3 دو هدرب ردب ملا

 هک یتیسوم یاو ملیف
  دندوب هدز سنح اه ی

 ۳ اب نایاپ ردو دوشیمن زیاوج
 رحاص مادک هو دنکیع یواس

 ملف هک بیترت نیا هب - ففوتیه
 رهکنیا وب هوالع ؛ ,یفیسوم

 ب رتهب زیاوج دوشیم لاس ملیف

 8 زیاو تریار لات
 رب ادص نی رتهیو ؛ ردلویر

 یتسوم نیرتهیو « زنیهو

 ایل دوم نره و

 رک دملیف و دریگیم مهار « لاتسو ننورتا
 داف رب رتهب زیاوج هدن رب مه وگاوتژ
 حا ط نیرتهیو « كناب یدرف یگنر

 دسوشرام : سکان یگنر ملیف یارت

 دن یساتقا یوبراس نیرتیو
 رابژروا نتع یقیسوم نیرتهو

 بابل یحا رط نیرتهب هزیاجو راژ

 دوشیم یگنر ملیف
 ملرن یزاب یارب ۶ مازلاب نیترام

 رب « زرتیو یلک و كاقلد راره
 گیزابیب رتهب زیاوج هدنرب ینآ هکق ملبق
 ٩ هکبا حیضوت دنوشیم مود شقن
 ناوتع تحت نا رهت رد ؛ یآ

 اهآسا مان یتیسوم ياو ملیفو « قشع
 دش هداد شیابن , اهدنخل

 مس رتکآ نیلوا ۰ زرتنیو یلش
 اکسا هرباجود ندویر هب قفوم هک
 ملشرد یزاب یارب لواراپ وا دوشیع مود
 ا هدن ب ۱۵۹۵۵ « كنا رق نآ یاهتشادداپ

 ننرت كیدز

 [ كیرات یابثد

 دون هدک هزیاج بل

 ۲۸ هحفص رد هیق



 یونس و

 اب راک یدادعت ؛ شایب امنیس یهعانراک رد

 لد رده « دوشیم تای رثد لبافو شزرا

 یزادربریوصت ناونعهب اروا یفیقح تیهام

 لئاق بسانم ریوصت؛ پبوخ رکف یارب هک

 دهدیمنانن ؛ تسا

 یرادرسسبریوصترات هیلوا یهنیمز »

 زتهداس ثرابعهبو . تسایساکع

 ساکععک ۰ تنا یک بوخزادرپ
 وصت بلاغ لئمژیننه.دشاب

 ورخ یساکع زا ارمزاک
 سشازاهرود نآ زا راک داپ دشابرارق

 «دسخردیم دیشروخ » ملیف زا مناوتیم . مهد

 شايساکع یاهراک هک . مربیان

 ملیف نیمه لوط رد و . مدوب هداد ماجنا

 مردارسب راوچ رد یرادرب ریوصتراکهپ

 و یه یامراک یماتهک « یمیفر زیزع »

 اسغا , دادیم ماجنا ار ملیف نیا یکینکت
 « .مدش

 رد «یمییر هلارکش »و ملیف نیتن

 م۷ (۲۵۲۲) «تشنهب زای رفاس» مافم

۰ 
 ن را
 تسا « ثدحو » نآ یسنژام هک دراد
 ودنیآ هک یایدحب یاهراک یاربدوشیمیب اب

 مورع » : لثم : دئهدیم ماجنا قافتاهب

 رسهف رد یدرم + «یگنرف تنه ات مدقکی ,

 وهیوناژبش یارجام
 ۱ یحوخ اکش:یمحومین

 یسضب هبب ء نایم نیا زا یمیفر

 تسا دمق ۳ ازاع تشیب شیاهیرادرب رب وصت

 ۳ یاعلی
 برق یخنرف سورع»

 هو را

 وذ وادمپ .درادیاهژیو یاج مایمیدق
 ۰ میبيص 9 ملیفنیارگید راب یتقولاس

 و تیسسیمس نآ
 ۳ لبوچ مروخیم سونا

 2 *زورما ۰ .نامرتآ يهوزک تم
 نیا نتخاس مقوم دوشیم تاپ رتمک

 جایتحادروم یاهنالپ هکت نگیم نادرگراک
 نالپجنپ رکا همماف هرک فور ِ

 رکفیور زا و هدشباح دشیم هتفرگ مه

۷ 

 «ملیغ

 دوخ نامر رب ملیف نیا دون یلبث ِص
 وهسیهت رطاخپ ار ملیف نیرته یر

 یهراونشج زا یزادرروصت و ینادرت را

 ردیپ اههنحص . دربیمرنه و نت
 تک رس هب طوبرم دراد دوجو ملیف نم
 دوح هک ینارادرب ریوصت ۳ رب کا

 نا ندهد ۷ اهیسمپ ر
 : دنتسه ناشملیف یهدشنک هیهقت یاجرد یکا هک دری دوس

 تاراتخا زا نوچ , دن رتقفوم وویل ۳ ۰ - سه . :یدوویلاحیاهملیف كبسبو «هدوب تپان د

  .دنرادروخ رب یرتشیپ هرستیک ۷ ات ؛ میداد تکرح یک اتنب
 دوچ ییاهملیفیرادرب ریوصت # "7 یر یاب اهملیفیرا ۳ یسکات لخاد رد ملیف موسود . دسربرط
 مدآ «ناجیب تعیبط» و «لرنت» میدوب تاناکمامنع ودوبمک راچب یرادرب

 ره نلآ هک دزاسیم را ودس 1ر 09 ست

 هدنامهدن ز نا ریایامنیسرد زونه اس ؛ دون طبضملیف رد نامدوخ ریوص

 یهدیعرر ّ هنیمزرد نابایخ یهرظنم ز ۰

 لسشم . ميدشيم لسوتم اهدیهمن ع

 ( یارب نینام بقع رد قرپ روتوم ندادرارف
 و 7 8 سبک لعاد هب یفاک روت ندناس

 هد هک یدننامتکمینو راویلدنسیهلیسو
 ۱ صرخ و. دوپ «دش هیصت نیشام یولج

 لضخاد رد ملیفیاهمدآ زا یرادربملیف ن

 نسیچمهو دو تکرح لاح ردنیشام

 دنک " یتکون رد هک یبوچ یاهرین افتم
 هسدا و قود مطس نآاپ ملیم نيا» یناسررون یارب .دوب« دش بصن قربعارچ
 وخ یاهراک وزج شادرگ راک یب دوبرون اب یزاب امانت ءیخ رب یدرم"»

 وچمهار ملیف كنر «عالعیرون». تسا نم" یتيلمتیاههظحل زا یرایب , ملیف نیا رد

 یم حص یهدیپبای رحس كانزینّرس كنر قرس و دعر یاهرون یهلیسوب ییانجو
 ن *ورو ككيرات تلاحنیانمو .تساوخ وبهدش هنئاسر دننام

 یناتسادرظن زا « هبونازبش یارجام»
 نم هکیلاح رد . داتفایم قافتا ناتس

 یجراخ رونو . تسان درازگ زامن لوفشم تلاح.مدوب هدرک یزادربملیف ناتباتردا رتآ

 ریکبم تدش هنفرهنفر « هرجنپ تثب رد هاگتسدكيکااپ زین ار هتحمیهن وگف رب ودیفس

 وشیم نشور العاک هک ییاح ات رد نیاهک , مدوب هدیرفآ ملیف رد روتاکیف
 ار هع زا یاهلاص وا هکنيا رگید وصت هکیلاح رب . تشادیگر ات دوح نام

 ه* + شاپ هتشاد دوحو ملیف رد تساوخیم  ابهک ملیفیقرب یاههحمهک دوبنیا اهیضب

 ماد ماحنا نیبرود تایضتقم اپ ارنآ نم اب .«دوب هفرگ تروص هدان یشما كي

 یکینکت یگنهامه «ءالعیرون» و نم « .تسا هفرگ تروص یمیطن ءاگتس

 تیمها دابز مرههیوا , ميتشاد یاهداملاقوف _ (هالعیرون لیعمسا ) «رحس نادرم»

 دادیم ماضمع «یعیفر» رئدیدج یاهملیف نیب .رد
 هوخ ار شاهدنزرا یاهراک «یمیفر» هی ییاشف زا ملیف نیا .دراد یاهدنزرا

 هک تسا نیارب شداقتعا و . تسا هدزک هیون . رسبومت و هوب رادروخرب یاهروطسا

 تلاح نیا ؛ رلا لوط رد تیابيم رادرب
 درج نم !اجیا ینیبرود فلتخم لماوعاب ار ییاجبا

 امنیس هراتس - ۱۷( هزامش - ۳۷ هحفص



 ۶ بل

 شنید ردیلیمس زاسلیف كب لثمرد , دوری

 هناگادج یاهتشادرب نارگاتاعت هک هروایب
 نیایرگ اتاعن . دنراد دآ زا ینه زا رودو
 رگاتابنو هنادیم «یهایس» یاناتن ار لپ
 «یدینه یهاشن هب ار لمس نیمه رگید

 تقیقحرد . دان یلقت ود نیا . دریگیم .
 یلبسنییچ قاخرد ار زاسفیق تامجز ماعت
 و یهایس تئادربود نوچ . دهدیم رده
 تمدخرد هک دنرود مه را ردفتآ ۰ یدین

 هک - مب كيدرا مکسدو ناکی یلاعب
 .. دنریگیمن رارف - تسزاسلیف ران دروع

 هک هرم نیا - شخیرد ثرمویک (]
 كرم .دراد تاصحود ۰ تسا كرم یهنان
 یحرب یاربیو تسارپدیلد اهیسم یار
 طیارش هسب یگتسب نیا , «دسک رستم تخم

 یمدآ . دوشیم وریور كرماپ هک دزاد یمدآ
 ودنیبیمرینپلدارز درمدرییحتنل یکدنز زاهک

 هبک ی منآ اما . هوشی اریدپ ارنآ تحار
 شدوپ هظحلرع زاو هدیسر یکدنز یلافوکش

 تشحوو سرت كرم زا « نیقی هب دربیم تل
0 

 هب هجوتاپ هدمم بس یتلزگ ها۲

 شبارب كرم ننا دراد روک فوت هک نطیارخ

 . تل ریذید
 نوچ اناس - شخبرد ثرمویگ سل

 .درکت لسو كرماب هک دوب یک تیاده هوخ
 رد كرم ارچ سی - یعیرک .دعحا [ن]

 نیا ؟ تا زون هب تئپ یبنچ نیا ملیق
 یا ربیتفگ دوح هکنانچمه , ابا تسا قداس 1

 یاهنزورگرم.تساهتسیلد یگدنز هب هک یمغآ

 .... ت.یلاتفوژ #

 نموپتلخ - یشخمرد ترمویک (
 هتیمحام . تسا كرم تیصخت یض + دره نیا 5

 گانتشحوارنآ .میوب نینچ كرم زا نامایفلت
 . مياهتناد هایسو

 رد ون هک ینعپ - یمیرک دحا []
 ار - كلرم - دم نیا دوسجو , ملیف

 : یاهدرک هاگن .دید ود را
 اب ار درم هک روگ فون هاگن ۸ یکی

 ناوسج : هدید اره زورید یک ره »
 رییزورما یلو تسا هدید یشوخانو هنسکش

 ۰ هرهچ نيا* . دراد یرکخ بلو خر

 اب ینحبرد «روک فوب»

 بی با موس
8 ۰ ۳ 

 0 , دنتسه راذگ رلا روک قوب

 یگدنز رد س شحیمردثرمویک
 لماوعیرسككيو تسا هدنکم لعاوغ یرسثب
 هاوخان:اوخ ؛ هدنکم لاوع . هدش هدیکع
 داقتا بناب هتشاد یلایر نه" تردق دپ ابی

 ینیصاخ نینچ گرم اهت . روک فورد

 دنکیمبذچ دوخ رد ار زیچ همه . دراد
 دوخرا دنزاد یدام لک کار هچآ یهههو
 دنآ رخ

 هس زاین روگدوب ثقوره , ملیفرد
 تساهدتمتح یگدنز تس زا : دراد یلاهر

 ادیپ روصح درمریپو . هربیع ءاب كلرمب
 ار درهریپ ؛یزاوم لاتوم اپ رابود . دنکیم
 اه . تسا «دانپا روب تثپ هک ميییبیع

 رثا كيريروجم مینکیم راک امنیم اب ندچ
 رد درمریپ نیا دوجو ؛ اما میهد هئارا ینیخ

 تسا روگفوپ نهذ هدهدناتن هظحل ود سا

 ۰ ناتسروگ رداپ . دکیم بلط ار كرم هک
 .یمروکف وب یهناترب تسد هک تسگ ر نیا
 ۰ روا شدنچ « درس ردقنآ یتسد . دراذگ

 ساعت رثارد روکف وب هک هتب حیو تایحیب

 بذج تیماخ زا نيا . دروخیم ناکت نآ+

 اربیچ اما . گثرم نیوپ هدنکمو یکدتک
 تسیاهنسم ؟ دنکیم مفد ار هچو دنک عهد
 دهدندرمریپ هب ار یلک دراد دصق رتخد هک

 یگدنژ و تایح یهانن رتخت - دنا تیمناما
 یتاهلگاب . هراد تاوارطو تسامز . .تسا
 و دنخب توارط دراد تسود هک . تسد رد

 ریپ,دنکیم عقد اروا ككرم اما دحدب تاپح
 ... ددنخیم ههقهق هع درع

 هدنرذگینآ یوجاب -یمیرک دمحا []
 زااررتخدو تسا زادناهلصاف هک : نایعرد
 یرج هک یموهنمو . کس ادج درعرسپ

 تایح ۰ یگدنز : دزاد هتفهن دوخ رد بآ
 ,درنگیم هک

 اما , هلپ - شخبرد ترمویک [ل)
 » ویمثأرم بذچ هتیمه روک فوب هک مییبیع

 امادنکیح رارقرم هطبار روکفویاب ترعریپ

 یاجباحهک درمربپ . هراد ابا ۰ دم نسفرک زا

 تساهدنکم لماوع نامه رگشیاما دیايم باک
 لماوعیهدر رد روکفوپو منرک هراثا هک
 دریگیم زارق هد هدیکم

 تیصخت نیا هرهچ - یمیرک دحا []
 برهچ ربیناقن اب تسیکتروص هک یراگنا
 مبهدناتت دناوتیم یصرد هک فاتخم ياه
 ناچمهنامزهکنا, .دشاب مه لسلست رود كب
 رسگایتح دنوئسم رارکت اهمدآ و دخرچیم
 . دیرگ صضوع داتما

 , اجتیا - .شخبمزد .ثرمویک 2
 هراثا مشردمایخ .دیایم شیپ مایخ یبش
 هک .دنکیم یاءزوگ هب

 ینیب يم وا ندرگرب هک .تس نیا
 ۰ تس هدوب یراپ ندرگ رم هک .تسینس»

 مایخیفلف رامنا رد ییوخب للم هودنیا
  تسامدما

 روگقوب « لک رد -یمیرک دعحا []
 . هراو یراکخآ یادتقا ماخ هنلق هب یاهمشچ .دینیاهوماک .دییم یزوق در

 مایخ - شخیمرد ثرمویک []
 یگدنز هک تسا .دقتعم روکفوب باتک

۸ 

 ترمویک

 و نانانایم زادنا هلسافهک كلرم و "شخب مبص

 :مریب دوجو رد گرم نیا هک هتسا تایح

5 

 سس

 (هبقب) شحبمرد
۱ 

 امت هس نیا ح ۰ «دش هسالخ

 . لک و لسا یهناثن هب
 . دنکیم صوع لگخ یگدنز : دوشیمل مات

 «دوشیم لاچ نز ینفو هک میسیبیم ملیفرد

 ریب تایئزچ هب متساوخیم هک هیآیم تسپ یاهزرک لاچ نامه زا
 .رود « متشاد رظن رد هک نیانم .تسا هتب شتن نآرم نز ریوصت یتح
 سحادرپ لاجم هک ملیسف هب متننارتیم هتوگچ ار لملترود
 ۱ تفرگیم نم زا یامناپزاغآ یابن توخ رایس ٩ منادرگیب
 ۳ ایم راچاس دوش ملیف .دناهنخام ار لسلت رود نیا ۰ ملیف ماجنا

 یساد ماگوب» دبعع دنوپپملیقلوا یهحم هب ار رخآ هنحس رکا
 .. متخادرپ :دیآیم دوجوپ یاهریاد هک هینیبیم دیهد
 اب ...  یمیرک دمحا [] هبورروگف ویو . دیایم روت هب تنپ درمربپ
 دونسرا رکن «هناکل» روک فو تز دوجورد .دوریم رون

 ۴ شبرد ثرمویک [ نیا رتنم لصفرد - یمیرک دحا [2
 ه- ۰ روکفوب مسا هب . «هرون ه تشپ تدمآو رون یو هبتفر»
 لیف یصی ینینج یهزود رثا ردنتآ ۰ ابا مسن یمن هک دردگبم هچ

 تا هدوب نآ نزعقر تشون . هیور یمدآ هک تیاهدنک ورورپزو راذگ
 ساوناب ردفنآ ریدقت لباقمرد . روسن هبتشپ یمدآ هب - روکفوپ - رون
 وا دوجوپ اروا هک یسک ؟ دوشیم لدب  یروفدرم

 كوکنم یهاگب : شردپ اب .ميلادپس اظ - شحمرد ترمویک []
 دم یاج هک رگید یهرود ءراشانآهپ مایخ هک تس یاهنکن نامه نیا

 تسا روکفوب عولپ یهدود نیا هیرپ تتپ مناديمن نم» ۰ هک دنکیم

 مج یی رو فارطا طیحهب یتاهروسام .دنفایمیقاغتاهچ نودرگ حرج

 » یهرود و . شتگ هزات .ميوشيمیلجنم یزون عینم كيراهک مهتسه
 تسدن نآ بدجو كرم تخاش رارقزونیبم نآ یولجرد یلسا یاهتروم
 دکبم رس تنپ ار یداع یایند هک «.هیامتروسب ميئاهآ بزابامو داهفرک
 « هک متشادن تصرف نم ملیف درنگیسچ یپ نآرت + كرتتم لص نآرد
 یاساس . مرادرپب روکفوب غولیو یتیج اجنآ* دکیم وروریز اررون هور مدآ هک
 تاک رستنپار یلثاس هک ماهدیزگرب اد مايپودوتيمسلط , دوشم رون هب تتپ هک
 یمب یگدنز موس هلحرغردو ميلادیسنان ؟ تسیتیروآ

 رسرصح مدآ متساوخیمن نم . تسا  نوتءروک ی وی» .-- یمیرکدعحا []

 ؟ب رطرد دوخ صاخ یاهیریگرد  مدیدانار تیاده. روکقوب یهشذگب تعجر
 مو لک روطب - نانا ماهتساوخ رد ار پاتک لوا یههین طقفو تسا هنفرگ
 کد. اب ار شیاهبریگ رد تیلکو سوپاک لصف ملیفرد هکوگ ۰ هتشاد رظن
 ملک ریوصت یناهگ و لوسویاهدروآبانک مودیاهین زا ار
 «تسرف» رظنهچزا - یهیرک دعحا [] یهشذگب تعجر هکتسنیا فرج ؛ ابا . ار

 ؟ یاهتادن ار تیاده مهم راکفا زا یمهم لصا باک
 .--یحسرد ترویک 3". .نیاتیزابار تتتاعفوا : دیس تل

 وا یسلعو رت بانک ماست
 تقور دهاوخیم دلانتتنحو یلام

 اکما یزور رکا مراودیما

 وک دوب غولیو یبینج یاههرود
 - مهد دنویپ یلعف ملیف هب و مرابپ
 « ,وکفوب» هب یاهبطل چیه هک

 حیضوتنارگید اب ار دوخ طابئرا مدع تلعو
 اهن و دناهلاحر» هک ینارگید . دهدیم

 تسا لصتم یلاههدور هب هک دنراد یناهد
 زا یرایسب . « ناناهت نام هب اههدورو

 تیملکشهتشذگب .تعجر نیمه رد اه هطار
 نروک ف وبیهطلار . دونیم صخنمو دریگ
 , شردپ ,شیومع «هناکل» شنز + شردام

 ون ..... و یرزنیرزنخ درهریب « ینژردام
 یاهشادگر اکا رهتشاگ هب تشگ زان_ نیا ملیفرد
 اکصطار رگائامت یار هک تسیهند
 . دهدیبتد زا اردوخ لماک موهنم

 ن.دیتیب - شعمرد ثرهومک []
 مروآدوحونار باتک یلک یاضف ماهتماوخ

 شطاترا منع . ار ناناكي یینادرگرسو
 هک ین یراک زانو قارطا طیحم بار

 هراد وا ۷ یکدنز

 یتعی .دشیدنیب لرمب هک دنکیم زاداو !روا
 هنتسا هدوب مرظندم باک یلکهتلف هک
 تاگ هم طاترا كي نم ملیفود ۰ تابلزج
 هکی کدنز .. شیاهیگتنکس اپ انا : تا
 تایح و اییز دنول » هدمآ نز تثیه رد

 دروخیمح دیدید

 تیصخت - یعیرک دمحا []
 یه دوخ تابح زا مود یمرود رد «روگ
 و به باک رد هک تب غوشیمرودرد

 ماوت قمع یرقنت ساسحا - تسیف ملیق رد

 دراد «هناکل» دوخ نزفب تسن قثعا
 باعلعن هن وگ همه زا یاهناثن هک یاهناکت

 دنیاپیگدن ز هیار وا هک تسا «روک فو

 , دکس

 روآ فون یریب هرود رد ۰ اما نژننا

 دراد ار هتشرف تلیه وا یا رد دنآیم هک

 هرانا باتک زا یلاج رد روک فوب تیصخخ
 منو هدمش هکیسک رهزا..,.... ۰ + دنکیم
 مش رسم ۰ مدیشکبم كيثک . دیآیم شخوخ

 اوعه مدوخب تلذمو تفخ روچ رازه
 ۱۸شفلمت ؛ مدشیم انشآ صخشنآاب , مدرکیه

 .مدروایمومدریم رغشیارب ار وا و منفگیم

 فو



 دها وخس كلاب

 ,هینف « شورف ییا ریس * ی
 شاوخ رادوعن نیا ایآ ,.,

 كنچارف یارب نتفگ
 *تیادهس روک فوب» یون

 مینا وخیم باتک یا لا
 رفنت» نیاءوت. «؟یلاجک ..گلرم
 ] ینکیم هیجوت هنوگچ
 فوب هکنيا رد - شخمرب ۰

 هدنهدر تیادهرپ ب طاعا

 نیا زا یکی مه یگا
 هک یتقو روک فوب ۱

 ؛ مدروآ قساف «هتاکل» یارب
 تیاکح یگدنز هب وا

 ءرادناهچات « تیاده »
 تسب شال رد ری

 مامتاب_یتح... - ۳

 . شیاهب

 یتح ۰ هلب - شخیرت
 وب اهگنریناپ یتح .
 یکدنز بلط رد ,

 . تسین وا ریسقت درواین تد
 ءاگچیههک ینیگدنز . تس ی

 .رادگیس مارتحا ار نانا
 اما ميگدنز قشاع نم دیرپم

 . مروآ ۱

 ۰ ملیف رد - یمیرسک د
 و هتش وکس رب نز هک ت
 هابتشا ایآ : دیوگیم وا ۰

 یرایسب_یانعم هچ رگا
 هک اجنآ زا . اما دراد
 اب شاهطبار و روک فوپ
 لماک تیمها . راتفگ نیا

 , درر
 ات رو فوب تسنادیم .

 ماکا و هدوب نز نیا بط
 .تفابیمرد ار یفرح نینچ

 روطنیمه .- شخبمرد ث

 ناناکما «روکفوب» باتک زا لماسک ملیف

 نازاسهلیف زا یضعب نوچمه
 هک متسینهاوخدوخ 2 ۱

 .مرامشتكچ وک ادرگ ام

 هکنپا یرو آداپ . دراد ار یرواداپ ثاپ
 رگاو دراد مالروک دوپ هک ته یباتک

 ناوخب + یاهدنا وخن
 دعب هب نیا زا

 هوش وریور باتکاپ

 رسگاشامن ایآ - یمیرک دحا []

 ۲ دوش فرط ملیف دوخ اب میفتس دناونیس

 اما دناوخ ار باتک هک تسا رتهب

 ار شهار دخ ملیف هک ییاتک . تسبن راپجا

 , نکس ادج هتشون را

 رگاخامن رگا ۰ یلک لصا نیا اب

 اب« روگ فو باتک _ددناوح یب .دها وخت

 زاب لماک روطعبار اههعار دوش وریور ملیف
 روک فوب ۰ ملیف رخآ رد . تخاخ .دها وخت

 ٩ مشیرریررنح درهریپ مهم» : دیوگیم
 هب یاهراشا ملیف تیماعترد هکسا هب هچونات

 زا رگاشاعت , دوشیمن یرربرزنخ درمریپ
 ؟تسیک یرزنبرزنخ درمریپ : .دسرپیم دوخ

 ثكي, ملیفرد - شحبمرد ترمویک
 :روک فوبیهتفگ نیاو . تسینزتنیب هرهریپ

 نیا رکا نم . ددرکیمرب درمریپ نیمه هپ
 لول ایدنیا متخاسیمن نویزیولت یا ریارملیف

 نویزیولت هک اجنآ زا اما . مدروآیمن ار

 _ ری زک ان دراد رگ اغامت یعیسو رثق

 رنویزمولت رک اشامن هک تهجنآ زا ریزگان

 ژوسک"فوب یتیحوز ییوکرگد نایرچ رد
 هدیسر اجکهب اصک زاهکنیا و مراذکی

 ۰ نم داغتعا ه .- یسیرک دمحا []

 + دناهدنا وخار باتک هکسنانآ یاربوت ملیف

 هک ی نارگیدات دروایم تسب موهنن رتثیب

 ندناوخ نودیوپاتک هلعساویب .دنها وخیم
 , دنوش ورردور ملیفاب نآ

 : نم ملیف - شخیمرد ترمویک ()
 رد+ هدما پاتک رد هک ار تیاده هفلق
 مهم نم یارپ هنشون یهعل . دریکیمرب
 ملیف ابآ , یگدنز و كرم ۰ نانا : هدوب

 ؛ دنکیس اقلا ار تیاده ییف یاب نآ دزاهرپیملصاهس نیا هبهک یصحشم نامز رد
 .تسیفاکن هیارب سپ تینا رکا 5

 اریاتکو دورب زگاثامت هک هدوب نیا مفده
 دشاب هدناوخ مه رتسب رکا حدی

 دوجرپ رکف هک تس نلامتیس ۰ یار

 + نلاس یاهغارچ ندش یشوراب , دروآیم

 هب یهاگآ یک رگا "دون ما مق
 هفظفرگا ؛ دشاپ هتشادن تیادح رکفت ءوحن
 را . فیمهف دها وخنار ملیف دنادن ار وا

 یاهپنکارمنجم رد تیاده هک دنادن یک

 ٩ دروآ تسدب یهاگآ ملیف رعآ لسفز | اونم یدج سیب زاپ

 رگاخامتلکشم ؛ تسین نم لکتم نيا
 رسگاامت اب هروکفوپ»,ملیفرد نس+ تو

 فرطوهاوخسب السا دنپ نانآ لمونالپم

 هد .هداد لم

 هک تسا رطاخ نیمهب - مئزب فرح و موش

 باهدیزگ یرود یراچت یامنیس را نوش ۲
 ار اهنآ و ماهتفرگ ملیف رد هطقنهم « نم
 ار ید

 .دراددوجو یرایبیاهنیصخش بانک رد

 كاپ نم اما دروخیم مشچپ یناوارف تاینرح
 ماهتفرگار باتک یاهمئا زا صاخع امت

 روک فوب ردپ لثمرد دینیبیم رگا
 هک تنآ لیلدپ درادن روضح ملیف رب
 نم . ماهدیدروک فویدوخ دوچو رد اروانم
 هودحم تیعقوم ۰ ملیف نیا شخاس یار
 ماهتشاد یصخش

 ادونحت تا وم ....س.یمهدرک دعحا []
 1 زس هچ زا

 رظس را . شخبمرد ترمویک []
 ؛امديزگ یلیصتم نم « مدوع رکعت تردق
 هداد دیلک رگاثامت تسنب مهاوخیبب هنبلا

 نهف یراپاب دیاپ وا منقتعم هکنوچ مشاب

 یوس
 یاربهک متسن یناراسلیف هد

 رد ار لبس ناثدوخه + ل

 هننکیمهئازا یهد زا رود و دیچیپ ۰ هفاعن
 راتنک نيااب اش ملیفژاغآ رد ؛ بوخ رایس
 «دیوگیمنعورد هک تسا گلرماهن»: دیه رط

 دیایم یتقو رد راضگ یاو
 یروق درمرپ و میونيمار هکشرد

 1 ایآ دوش هجاوم ملیف اب شدوخ

 ز نا زا ی ۱ زا گی

 :دینحب تسها

 یادص هک

 یاهحرج
 تمدحخرد هک تسا راتفک زابو دلا ریم ۱ رنآ هک

 «:تسکر میادص نیا ه:هریگیم رارقامننیا
 یاپ هب ناتسروت رد روک فون هکیماکه ۹ 

 تیم نم :دنکیم هیرگ و دنفایم فرم
 ماه ِح

 هتفگ نیا ریبعت - یمیرک دمحا []
 1یناجک رم . گرم : هک باتکر د روک فوب

 اقیفد+ هلپ - شخبمرد ترمویک []
 باتکهک یرگاخابتنآ یتحء تسا روطنیده

 ملیف. دیایرد ار اهامم دنآ وتیه هدنآ وجب ار

 تی اعرهپار رگاشامتهک هنشادار رثا نآ , نم

 ار دلرم

 راداو. مارتحا نان هپ - تنم یتوکم
 دراد تباع هک یرگانامت مهنآ

 دناز اخبار دوخهباش , اهملیفیاشامت ماکسه

 شانیشام دایبو دشاپ شیاهبراکهدپ رتف هب
 نیبچ . تسا هدرک كراپ نابایخ راک هک
 هب ضحم توکس رد ار ملیف + یرگ اثامن

 شالت + ملیف ءدودحم رد نم. هتسشن اامت

 وتشیم رگاخامت رکا لاح

 دناوخپ ارب انک دناوتیه دنادپ .دهاوخیم

 نیا نشخاس زا نم فده و تساوخ نیا هک

 رد اهنیمخش هراب رد یم رکا . هدوب ملیف

 ندشنشور اب ماهتساوخن ماهدرک لامحا لثم
 میوگب و منک اهرار وا ؛ نلاس یاهقارچ

 زیچهمه الاح , یدید ار ملیف
 ۰ نم . باوخپ تحار ورپ

 هد مت

 ماهتعادار درنخ

 بوخ رایب
 تسا هدش ماین

 روک فوپ هورم هک منکیم راداوار وا ملیناب
 و دناوخیار نوخ هر طقهس دناوخهب ار

 ار تیادع رگید یاهب اتک

 زا یاهراپ رد - یمیرک دمحا ۳

 یکی ؛ اههدادخراب رگائامت « ملیف تالحل

 و درپگیم رارق نتم رد هک یعب . دونیم

 هب تساهتحل نیرد هک یساحا هجیترد
 نادمچنفد یدحص : دوشیم لفثتم رگاخامن
 یاچ هب نیبرود هک نز ندب تاعطق یونحم
 ودرگسم ار دورس ریقنورد زا رگاشامن

 هدناثوپ نیبرود هاگدید : .دعب یاهنحت
 ارریق یگریت و ناقفخ رگائامت و دونیم
 +۰... هلنکمه یاسحا

 رد اپ ..- ضبرد ثرمویک [])
 نویرود اهینکارم دجسرد هکیئاج ؛ ناپ
 ماهتاوخ نم . دونپم ضد توپاتنوید

 رد ار وا و مزیمآ رد مايفاپار رک اشامت
 مراس كارت روک درب یاهیگنتلد

 یرهگ درد رگ اشامتهک منآ یهنفهش نم
 هدنک هخرهلیف منآ ینحن یاه

 سدوخ ردقنآنازاسایف زا یضمپ لثم

 ۵ مناثنب فرطکپ ار میوخ هک متسیب ءاوح
 مزا سلیفسهک میوکپ ورگی فرطار هدننیپ
 هایسونپدپ اهینسب نوچس و رگاخامت وتو

 هک یتادیهت . مک ریقحتار رکاخابت
 و یکداکپ نیمه تمدخ رد یدرک هراشا
 تیصخش تاساحا رد هدننیپ ندومل میهس

 . تسا ملیغ

 كپاپ ملیف رد - یمیرک دمجا [2
 اهراتف یلاجیاج رد هک یداینب ینوگر کد
 یلک ی وافنهک ميروخيمرب ؛ یاهدرک لامعا
 زا نیا نم دافتعا هب و دراد هتشون نتمان

 اتیاهنفرگ راکت هک تس یبسچلد یاهدرگش
 هک یلایفرح : ینک وگ زابار یصاخ موهنم
 شازفمو رد «باتک روگ فوب تیصخب»

 روکف وب تیصخش» هک تس ینامه دیوگیم

 ادا«تیاده» ینعب شقلاح فصو رد «ملیف
 روک فوت هک مینا وحیم باتک رد. .دنکیم

 اروامدوخ نت ترارحاد متساوخ» : دیوگیم

 و مهدب وا هبار دوخ ترارح . منکنمرگ

 هلیسوییاب دیاش مریگن وا زاار كل رمیدرس
 «مملب وا دلاک رد ار دوخ حور مناوتب

 ودر نر هک .تس یماگنه رد اهفرح نیا و

 لصفا . ملیف داباپ رد . تسا هدرمو هدرخب

 ورادید هب رو ف وب یتفو: اهینکارم دجسم
 نیمه دوریمس دوخقلاخ - تیاده ترابر

 : رتنشور یانععب . دنا ریمنابزرپار اههتفگ

 یارب«باتک روک فوب» هک ار یتیمها نآ

 یارس ملیف روک ف وب ۰ تسا لئاف نر
 . دوشیملثاقتیاده

 رکاب سا شخمرد ترموسیک ()
 یهجونم. دناهدید ار ملیف هک ینارگ اامت
 ار شوخ رجا نم دنشاب هدش هتکن نیا

 ردبمنت راار یگتسخ

 قولخم وقلاخ : تسا ملیف یصن نیا . درک

 یارس نز یوم شزرا یتفک هکناچمه
 فوپیارب تادهشزرارمارب باتکر دروک فوب

 رد نم ملیف فرج مامت . تسا ملیف ررک

 ییلاهن فدع نپا ایآ . تسا هتک نیمح

 هریگپنآاج شفولخسک تسین یدمریهرع
 شفلاخءرابرد ۲ دنک رکفشقلاخ هب مجار و

 یهنمرتهرهیوزرآ نیا ۷آ؟ دریگب میمصت
 شدسجیالاب ارم زاسپ شفولخم هک تسین

 تسیمامهنیآ ۲ دنا وخم هیئرم شیارب و دیایب
 مهد نان ماهتساوخ ص هک

 تسیا هنیآ ؛ملیفرد یمیرک دمحا[]
 روگف وب ییدوجوتقبفح هدننک یکعسهک

 زا هرگسار دوخ هنئآ رد هک وا . دوئیم

 :وهذیپس : دسریع یریپ هب هرابکب ؛ یناوج

 هدشهتف رگ راکت یلانعهچهب « هنیلآ . هتسکخ
 ؟ تل

 مینک هاگت رس شخمرد ثرمویک 0

 هدش هتفرگ راکب ملیف یاهک رد هنیآک
 اممرپ یدوجو هنبآ مایف زا یاهطحل رد
 سم دره رپ سس كلرمزا روک فوپ هک هوشیم

 یهطبارهک مک هکینامز ینمب . هتفرگ هنابزاب

 رد .دلکیم یکدنزو یدامیاینداپ اردوخ
 ۳۵ هحفع رد هیقب

 , هچوت نیا . ماهنفرگ

 امتس هرات - ۱۷( هرابش - ۲۹ هحفص



۱ 

 اهوهووصوح واهادا

 یناماد هاو رب ماح 8

 روسیه + یگیلع « یمالس هن ایل
 هدب . ندیلاوس غارس دیاهدر ,تسایکه
 ماهدرک صمپ هکیلاح رد ا كثپلع صرع نسخ

 ملانیم و پاوج غارس موریم
 تسناهمصا هلوتم یدیحوت دوعیم سس ۲

 یناههمان رب ویلار رد یدیحوت - ؟

 لات مه روه هک هومنیم ارج
 ۱ همانا

 یشاب هدرو این نا .رکا [
 هراد ابد مهزاب نیما و مس نینزان

 یحرخرآ

 سام * ؟ ناح ,نیص یو مس

 | تنمدخ متسرعب یلیرت كي ۷ وکی
 هتنک

 من ۱ مامت نعرو زا ار

 !لاحرهبپ یصب «دپ رهب ۱ .هبیس ده

 هک میام هایار ملا هب ۶ یناسرفم

 زاص اینولآ ییارا نیکع تب شخلو
 شا یکس عو را ما تس یهروح

 یلع و دهد شا و یمایع رکا

 دیباچ میها وخ

 هب رب زوررد یاهزاش .- .شفنموب

 یناههراس جمع تیدوج رم هتحح

 

 زیوما دو

 ۶ _س وح ِ »ٍِِِن هما

 یمخ ودنم نامیارب ناسوم

  مبخارخم هدنناوح ناتسوپ میت

 را نسب هصره لرم سرا ناتیاع

 یس ره میروسعم هک

 یناعا ریما یاقآ ۱ نانسرل دانآمرخ 8
 قاچ و مال زا تب هبلا» لاو 3

 یاف ۴ م ریسعت یب مه اپ هاب هتنادن رگا و

 ۹ ح : لماک یریسقت یب زارپا سن

 >ص روت ی املا هب میتیم و میوخيخ رادهگن

 ور ی ره ۳ ؛ ریقح هک دینک حرطم یناهلاول
9 

 , م ریصقت ی ددب میوخن بل ره 9

 وزاض يس نایهلادبع هللادب یاهآ : دورها 8

 ۰ ت ِ
 , 1/۹ تشدث رس پاچ , پوخ تسود [ل

 هبربرحت تلیه پیوست هبیگتب یعیفرش رير ک ین اره

 یعیفر موح رم ميدهعع 45با سس در

 شیاههنارتو ادص هکدوب ینانمرنع هلمح
 یر مهژاب دراد ناریا یقپسوم رد یساخ یاح

 مش داهنشیپ حرط

 ود یاءدرت

 زر منی
۱ 

 2 تلخ متشونکبدزر اوم من ی

 م دوخ كایت اما ردی اهیهمیکش بک رش طبارش

 > صرع سس دب بیم ن ناب رهع ج خیر تسیچ

 ۴ هن مزادرییم یعامدوت ماللا ك تقف  ینادرگراک ییوق هما اد
 دلدس اقو تیصحش ۳2 2 2

 ۲ باوج ي رس. یکسورع و یزاسروکد» شک
 .اهیخر»ملی لوا شقن ایوک مت دادم وزج دیاپ یدش لوف یساصتخا نوم حسب ۰ ی ی ِ

 روح یاهرط دی وتیم امش

 دیراد  لاسرا نادیارب

 یجنررب هللادهخی ۷

 قیر اما یرم یلیخ ناتتطل زا
 هک تسا یرنویپماک ردفنا تیاهئاوس اف

 دف نا رج

 !تیچممیلکت هک حاو وحاه م ء صحم

 توی کنه رو
 دس صلخم یحاو و

 رچ مادیح هاو

 زناج اهیلیح تس هفرگن ۳

۰ 
 هک ت به

 هب ۶ جحربا + مس و یون رهچ »۰

 هقن ییهدبمع ۰

 کی به + ملک نضزههچ ۳
۳ 

 بازاب ره دره

 شا يم زدف نالغ یف و ور 1 رج

 + رستقت یی صاتح+ مه اه ينأع

 «۱؟ همانیصقت ی ایدش تاوج نیا*

 1,۷۶ وه اپ هک مری

 کا + هناب هرا هناقخاعهطباو هنکن یلک

 .ییصقتیم یصلحم دنشاب هتشاد هن اقشاع هطبار

 امنس هرات تب ۱۷( هزامهش هس



 ۱ تگنمنه هد ده نو 2 3 و ۱
 ین وسسامل نیشام هاکتسدکن 3 ۱ اب در

 ۱ «۵ رهس >» هب ده | نیم  در یو و اهرم ۶

۷ / 0 ۹ 0 

 یحوف دوعس یا

 تسییراک اهناچ

 دیاش منک زان یمک
 2 اسم

 یاهملیف . دناپیم یلسا , وکنارف رولپو ؟بیپاتیهاس

 7 ۱ ً ۱ سییاوچیارب مدروآ
 ۳0 پ۰۰(

 ارحس نب اهملیف ,سورف . دل رحت اف : ۱ مورف

 ینآلالئاوا رد بآ

ِ ۰ ۳ 

 مراهچ زور حبس -- ناموت رازره ۰
 افوطد ینفرم -.ناموخ زازه :

 ید ۳ سس رورون رد الامتحا . دم
 رازهه۵۰ + موس دزب سم. ناموت رازع ۰

 ۱ ۰ ره دیشر تس اه ِ

 رفط_دنامت زازح 40۰ + رفاک - ناموت 0 نی مر  شاپا ان
 ناموت رازه ۰ هدادشپ امن امتح مه

 انزگژادک منکیم هیصوت نایاوزد
 ناگدتاوخ زا یکب یارب یاهبده هتفهلبایقیموسم یلاجج سفت هزات هرهخ ۲7 تی نایک ویا و ۳ 0 رم سر مار كياکیه ارج

 تفابرد یاس یسلوتسال نسشام . هاگشساکی . تسا هتفرگ رظن رد امیهراس | نایسودرف زورهب یافآ : یرره ۲] ۱ وت دوردبا
 لابز ۴ ۰ دیلامن لابرا ۱۹۵۷ يتپ قودضمسردآهیجدرک بار ریز نیوک + هیده نیا گید ! هپ» ۸ ماهدروخافسنابرچ [] یرکشین هر

 دیک هسضدوخ هما ءا مهب زبل هدشن لطا رم ایندکپ « ۱ میرو آردوئروش دیزاتناوعت )رمآ و

 هدتريد یلک هک باوج تقورس نوا نوچ ۷
 رهش هی ده نی وک ۳ ارچ و دشربد اجکو ددريد .نازچ هه زا ی ُ  دکریف هک الف رد ۲
 ی 9 « مه كي تاب هدنبهکیتق و" : ّ تن 7# هک مضرعیم هلب ۱ منادیمت مه 0 ۳

 1 یگ دا ون اخمان 42 مان هدرک توف یفروم یدا ۱ رگید مزخیم 3 ۰

 ناز شم ارم . نکاس رب کسر 27 لغش میت نو ناجاپ ودنارپ نولرام ریخن -۲ »گ ۳

4 

 تسا هدشن یرابمه تراوتسا زمیجو رک متاوت 8 :

 لژارتبط وقت تحاس سا اب نما کس ووّیلاهرب ار دزمتسد نیرتالاب ۷ ..ریشم دیزاد هر

 ۱۳۹ س دریگیم نون ورب زاراچ رد نادنمرته هیده هک دیش

 یه رم جی شو یخ
 ۳ بیفر ؛ تمهت - یلشاف نایانشآنایم ار

 نکاسیهیلپ یدزب میرک ياقآ + یصنرم هبدهفاپردیارب هدیسر یاه نپوک نایم زا و داردیمس اب ؛ فده ب قوئو رهچونماپ امتمراودیما مه. ن
 لاسرا داتیا سردآهب زیزع هدنناوخ نیاهیده . دندیدرگ باختنا هدنرب_ناوع رهدوپ[ ان ۲ نیکو هلونوت تم لنا بیرون و

 دنرادگن_ریخییدوخ_هیده_ندپمررا ارام هیراودیما . دیدرگ دوب راتخم  نیریشرکفین زا
 تسا ینازبا لامزآ هل بم

 امتسم هرات تب ۱۷ هرامش بم ۲۱ هحفص ۲7



 « اراکشآ «نینوسح یاهفرب» []
 تسصعیبط تلاما زا رادهناج تسیاهیلاوپ
 ییعامنجا یاهداهن یفاسزا هک , نائا

 تسینداهن جرا وب دنابهخنگنندعنم عملوج
 یاهشکاو و شنکو ناصا « اهتصخ 4
 نیرتیعوبط رد یودبن سنا هک یاهپاریییل
 سالکین» . دهبم زوریدوحزا « یتسه لکغ
 یهارمه ار ریوصتهک هاتوک ی راتگ اب «یب
 ییطق یاهمدآاب ار دوخ تیفرط « دنکیم
 دنرگ زا نانایدوچوتقیفهج هک یاهدنام هلاپ
 + تساهنیام یرب ندتم نانااپ یروخعت

 هاب اههچب دنام اهنآ» : درادیم مولعع
 بزابراتفگ نیا ,« .دنکیم یگدنز هاگییو
 . تل ملیف فرج تپمامت یمدنبیگ

 مسلپف یلصا رصع هب ۰ اهل نیتخن
 اقپعزاننوناسنا .تعیبط : دنکیم یفرعمار
 هدیونگ تعیبط ۰ یموعع یاهلرد نییرود هاگن
 وب ؛ تکم زاسپ و دریگیم دوخرد ار
 هلصافیب هک دونیم هریخ بآ رد یناویح
 زا ۰ تقیقح رد .دنکیم ادیپ هععع لکغ
 ییسضنیع لکخ - راکش و تعیط قیرط
 - نیلوکینوتتآ س هنویبا» اب ساق زا
 . ميونيماننآ

 , تیودب ناسنا یهدنیامن هکوتپا»
 ییاتکا ریغ یاهدعیصخ نآیهمه یمدنراد

 ,دهدیم لیکشت ار ناسا رکب تعیبط هک
 + تسوپ .دیفس نادرم روصح ۷ ملهف

 شاهلعبارو تسا «كونیا» یکدنز ییسررب
 ریراشگ - «نشبارا» و . راکشو نزاب
 اجبار نیا یانوگدتتسم نحل - ریواعت
 نآ رب «یر» هک هچنآ . دنکیم توقت ؟ر

 تسیتادویق هبهراشا دراد ناوارف یهیکت

 هافر هب ینایتسد زا ار ندتم یهماچ هک
 هک یتادویق .درادیمزاب ۰ تداعلب ماو

 نینچ . دننآ حک عسو دوخ ۰ تاحدرم

 «یودب» یهماج ود ییئورابوززایاهراتا
 تفیقح رد . دیآیم لصاح «ندتس» و
 یماگه ار دوخ تدنس «یر» یهیلایب

 ینیناوق اب ناتسوپدیفس هک دروآيم تسدب

 : یهتخاس #

 اصا زا یینابیتشپ هب

 . دنزادنايم هرطاخسب ار «هوبا» یوس

 «كننت » « موقنیاهب سن ییده نیتس
 یرسسمچم مه ؛ دنکیه مههک یگنقت بسا

 یهلسو نر برخع مهو تسا نوناف

 هکونبا» ییننض ندع رامتسا . رامتتسا

 دوختفو كنفت كي ندروآ تسدب یارب هک  تداعب و مارآ یگدنز « تدعتم یایلد زا

 امنبس هزاتس - ۱۷: هرابش -. ۳۳ 4۳ ۲

۳  

 یرسالکین

 ناسناتعیطتل

 ناخاتسوپ ات دراذگیم هایوردیصرس راد

 . .دنک هضواعم مس بیرخت لماع س كشت ابار
 یارب اهتت ار هیسو نیا كونا»

 یتقو تقیقح هب «اما دنادیمدیفم سرخراتشک

 هگتسد یارب4 ایسو نیمهزا هک دربیمیب

 هداضتنا - شیشک لتق مر - شندرک

 یهاگت مه بهدم هب «یر»

 , یهنمیقوق 5٩
 ۱  هدش عصویرشبتداعسو

 تبهوم ود نیاهب هک هككونیا»

 شریذپ رد یرابجا هچ
 َط یهتفگ نیا ؟ دنراد

 جو ؛ تسا هشونیا » یگداس تملخ

 دراد

 د یلاهنان

 هاب كيتامتسيس

 ی زیمآ

 کریم ریسق یمدآ نینچسوعاق رد ار ادخ

 دشاب ییوخ یچراکش دباش»

 اچ تعیط ؛ اجنبا

 «هكونبا» نز زاینورلت . تسا
 هق ر !دخی

 هب نتسج لسوت هک شکدوک ندروآ ردنادند
 « تسا تعیط یاههناشن

 یتسه لصا ناونعب
 اعت نامهیع هب ار دوح نز «كلوبا»

 قالخا . تسینوا یقالخا ییرابتعا یبزادنک
 طبا ون, تاررقم رد هدش هدیچیپ یاهماجار
 تسا هدروآ دوجوب اهرایعمو
 یقالحایب هک دوشیم عضو قالخایتقو , رگید
 هن وگنآ-قالخا اب هل ونبا هو.دشاب امرفمکح

 تساهیب رس - ميناديمارتآ یانعم هک

 .دساشیمن مه ار یقالخایب هک تسیهیدب

 «یزا ون نامهسم كي تمدخر دفراعتن ها ؛ سب

 نا رگبد رد تداعس داچیاو یتسود عونه

 ملیفهدنهدناکت ییریگ هجیتل .دریگیع رارق

 درم اب «گونیا» یها رم لصا رد
 ییها مه.دوشیم ذخا - لوتا رتیب- تسوپ

 رد ار «یودب ناسنا تیلاسنا» هک

 !اق «ندعتم نانا ییناسنااث»

 قهر و هدزخب ار درم «گونبا» هکساگنه

 متح رلطخش رعم رددلادیمهکنداهبهچ وتاد دنیبیع

 دنا وتیم یتحارب « تسا ندخهتخیوآ رادهب

 دزیرگب هکلهمزا و دراذگب دوخ لاحب اروا
 س زاب شاهدروخن تسد با تاساسحا ءاما

 هک رطاخ نیاهباهتت , تسوا یمدئراد
 مدآ + شا قیفر فالخ رد تسوبدینس نیا»

 ٩ وبا » دوجو رد ,اجنبا .« تسیبوخ

 ۳ هحسص رد هیقپ

 و ورن

 مگا .دنکیه دیک ات «

 تای

 مساعد

 اداشم ۱



 هانکیب نآ راکها
 لورباشدولک : یهتخاس ۰

 .«یزاب »تاب زا وتشیپ «.,
 ۰ ت یلاص:لورباندولک ملیقره سبب

 ست این ره < هزاومم تر یهصفهب قلعت یب اردوح هک رک
 هتفاب اب ماک یلایما ان تسا مسح ِب 3 ای اهر , هعق هک ينعب .

 .یاهدنام دادوک «فچ» ناوجب ان یاهناهب و . تم یرهاف

 -یمیاب تب لم عفو هب, رحا بان هک. اهمدآ تایئورد لو 8
 درگن

 ههتانگ یبای :سیئو رهون -  .-.یسیاپ 08
 ابشنز یمدهانم درجبب هک تس یراینوه  هچرگا.تسیل مه 08
 دی ۵ بمآ هناک شکاو , ناوجدرم دن زیم سال اه هباع نیا یود

 اوج و ییئول هک منادسو . دهد یلاتچیارجام كی 8

 ۳ ورم ِ اعا دونسم ان یشع تلثب
 ملل و دهدیناعم ریسه زیچ ۰

 هطنار هک هیو دنکیم اهر ار اه

 هکم ينک هاگن ملیف ییزافآ

 یظفاحادخ نبوخآ
 نمتلآتربار : هتخاس

 ... ۵اذزآ رق دضیامنیس
 زا یرگید نامر

 دروآدهاثار یلظفاحادخ نیرحآ ملیف ء

 نستلآتریار ار یظفاح ؛دخ
 5 رابتعا ؛

 بولرام تیححشو رلدچ ربزع یسیلپ یاه هتشوت , ینام
 رب . یاتبون یسیلپو . دوب امنیس یاد
 یا . رلدنچ دنوبیر دوچه

 دمآیم رامش هب امیس یارب یبرچ یا
 دوس هدیرفآ ار , ولرابپیلق : رخ 3
 یا ی زا و

 تشادهره سس یگنرمک یانایارگعقاو

 لباتسم هطق ظتصسل

 هکداتسیایم یتسکش ی با

 داعرهق ناسیون یسیلپ نهذ یمدخ قلح
 « رماهكيامهابلثمرد .ولرام . هدندو ۶
 دراد دوویلاه  هچره..تشاد یشحاف توافت ۰ و

 ریذپان لاوز ینمرپوس + »9 ۹

1 

۲ 

۰ 
 نیرخآ

 شیاهراک اب هک یراسلف هتخاب

 ملیسف هب یهاگن . تسا هدرک بسک

 ساسا رب ودره هک رها ملک و دست ر دف

 ؛ هدشهنخا- شقولخمو هدسون كي. هتخون

 درسس یب نعتلآ راک شزرا هب ناونم

 اهن اردوخ , رد زدراجیركيد
 هس مشچ هک دوبنیم یک رعع

 دم ریف

 یزا- هرابود
 میدف یهاگآ راک ییلپ یاهنس یاهوگلا

 اب مچیمترنار شنرگ

 یه آ راک یاد »]
 رد و رگید یوحن هب , اما داتفا اهر

 ۰.1 ردتشملکشهب دووبلاه میدق یهاگآ راک .دنابزمیج : درک زورب رگید یلاهنیصحم |"

 لامز اب بساتم هنهک یلاضف داجیا .دوب بلطو نامز طبا رشاب هک دوب بی

 دم هیجوت رگائامت یمش
 دادبشباههشوترد , رلدج هک یتعق مو ,

 دراچیر یادتفا یمامت هب ؛ دنکیم هرانا تسا هتف رگ ری رد ار املیس نیس « تیر مع

 یانتهک یهاگآراک یاهملف هب تسن زا ره هک تسیهاگ آر اک یاهملیق

 دوعتیم زا ربا دووبلاه دوس هو ه . دوی اب
 یرسع ات

 ساسا رب تژدراجیركيد یمی دیجی تشک

 هکد یوکیع وا رسرب رهاترد ینوتبیهلیسو دصق نورباخ , سپ . .دنکیم دیکا یقین د ؛ دیهبن نیا - ؛ فچ 2

 وءتسا دوخ رب یفاحلو هتفخ تخنر هکنانچمه . درادن ار رگاثامن ییریگلفاغ یهرار ف مه فجچ هناکدوک

 یرگسبد سک سب . تسادیپا شتروص زا شهاگآ هب سلول یس یایلص و .دیشنیم یلوج نایرع ت

 ناییم رد «قسفدرگاخامت !رنیا . تسوا یاجب دنکیم هراشا , دوخ لتق همون هتخب ریپ ودنآ نایع هطیار

 ناشخرد رط دیایم نایمب هک سیلب یاپ هتاک ریز ییهاگآ شیب نیااب : تو راخ دعن لصف هلصافالبو , لصف

 !راکشا لوربات . دنکیم هولج مه لوریاخ  ددش هتشک هک دهدیم گااعت هلار اس قاطارد هک هچنابطو دنام نوتاب یلیسو .-یمصختبار ملیف یوزر 9

 ۳۸ هحفص یه اب یلوج هکوگ . دکن رواب ار یئول یارب هتئاذگ تسد مد الماکو دوخ باوخ

 شاهرهچ پیکر ت هک یرگیزاب قوس رادان
 | وار دار هوجب . دکسن یلاوخمه رلدچ يهفلس ریز ار رلدنچ تتیفحردو دیک

 لاند یهاگ اراک ملیف لکش ناب فلاخم

 هک دییم ناچلآ ار ولرامو دروایمدوخ | یهاگ راک كبسب هک یزورمایاهراگسنآ اس

 آهن دها وخبم دوخ هدب رفآ هدسیونهکناس ۱ یتیصخش نینچ زتط - دراذگیم بل هشوگ
 رادتج زا ار ول رام تابتحرد نتلآ تل كت

 بیا ياوهو لاحرد ارواو .دنکم ادچ لاسفرن سلآ یریگ ههج نیتخن

 ِ ۲۹ هحفص رد هیقب تلدتوگت ویلا ز ننفرگ ی زاب« ددنج

 امنسس هرات - ۱۷6 هزامش_ب ۳۳ هحفص



 دلنملیف نتخاسب ۰ خلسم زاد ارچ هکساو

 لاسرد هک .دنتسه یدارفا ناریا ِ
 نم . دننکیم ینادرگراک ملی هب یخ ۲ ۰ ۰

 كپهرابرد ندرکر کف ینح هک کیم رکف

 هاسراهچ زا رتتس مليفزاپوکد اب داتساد 9

 نیاو متخادرب یتاغیلبئو دنتم ملیف نتخاس
 دشهتخون ات مدرک راک ءام ۸ تنم ار داساد
 بدو کز نه ما 3

 دیسربیوعت .یلقو هزان میدو شندخ پیوست
 یولجیپو دش هنامآ نآهیهن تاحدقم ها

 هک یراکر د نم . تفرگ رارق نیرو 1

 مرادتسود اذل , مراد سلوسو نوچ ملکی
 یاهبخن دا رفا : کیم راک هکیلاهمدآا

 دارگیزاب زا كبره باختنا یارب . دشاب
 دیسر هار زا هک یک رهو دخ رکف اهندم
 رگیزاب هک یزاد عالطای تح دشن باجتا
 ومسکص وع میدش روبجم زین ار ملیف لو
 نما. مینک هدافتا یسحا رهچومن ا
 لاح نیخرد یتسباب ناربا یاهیس مدت
 ,كيکت راک , دناب یمنرم یاهنیم كي ه
 دروخب مشچب نآرد زیل ينادرگر اک هرکف

 س
0 

 یزاب یارب لاس یابد تسا نکمم ب
 مادکر ه هک موش توعد یرایس ۱
 یارادناتاد نیا ابا + منکین لویق

 وصم « تسا یگد شخرد و شک .
 ؛ رگ شلتاب هنامیبسو ماهدش مرتکاراک

 دسهدیم ناشن ار سناکس ٩۰ دودح 4
 زاتا های ۰ هد هنفرگ تمالعاب شرثکا

۹ 

 هدنموتو یمیدق تحرد كي ريز ۰ یعیسو
 زاکسا | یهررگ .تساهدن هدیچ هلاخ هوهق كي طاب
 ردپیکا هک تعاسیل رادعب رگشل یهایم

 نااشیاجرسودنن سریملحعباردوخ» در ضاحهنحص بها یذگیم وگ تگ ار یتعاسود یک 1
 . دن ریگیمرا رق

 ملیفتاکر ادت ریدم , یریعب دوحم
 وا شالت نیاو تسا شوجو پچ رد تحب
 دزادنایم هیئرم ملیفرد شیوخ یراب دایبا رم
 هحص یاهراک هک تسا حیص ۱۰ تعاع
 طسو ,فورعملافت ؛ ینامیلس و تسا هدامآ
 + رگع هجصنارد . دریگیم رارق هحص

 دهد ,شوگ لافن لقب ات دیابم هناخموهنب
 اتتسا لارنژ سسح رظتم لاح نیعردو
 ینامیلس دروای رخ شنیرومام زاوا یار
 سلجم ؛درادراک نارد هک یصاخ تراهمات

 . تسا هتفرگ همه زاار

 تعاسود سناکس نیا زا یرادرملف
 رسرد زاهن فرص زاده . .دماجنایم لوطع

 بلاجو یمیدق رایب یاه هناخ زا یکی
 .دننک عورش ار دوخ راک ات دنونیم رهنو

 هناج رد هک تسا رهظ زادعب ۳ تعاب

 یناجهتخرف ؛ تسا راک هدامآ پیکا روی رم

 دون ضوع هرهچ , یرهخو نانز سالرد

 یاهگوایدنیرمت لوفدم هناع طایحردو تسا
 . تا ملیف

 هحص رون ۰ دونیم هنامآ اهغارچ
 بئيز . ددرگیم زاغآ نیرمت . دنکبه رب ار
 هک رگع و دریگیمرا رفیرامسب رتسیرد
 دراو. رد زل تسا هدروآ یرثن وا یارب
 نا . دوربم شیب یتخس راک , دوتیع

 یاهنناکسنب رتساسحونیرتهن زا یکت سناکس
 رد هک ود نیا هقالعو طباور . تسا ملپف

 نیارت یتیات دنرگیدکب رهوخو دز ملیف
 یاهنرمت . دوخ هداد ناثن ییوخب سناکس
 .دریگیم ماحنا راینیدچو رابدچ ۰ تخب
 رد ., . دمریمن رظنب یضار ریاص يداه اما
 تعام ثكب دوئیم مات راک یتقو لاحره
 یرادرسلیف یاربو تسا بش همین زادع

 فرص یژرناو تقو تعاس 4 هجس نیا
 ثاب زا شن ملیف لواهرد هکیلاح رد تسا هدخ

 یارستقو هفیقد 60۰ ینعب ۰ تسین هنبقد
 . ملف هقیقد كب شر

 یم لنه یهارپپیکا , هتفوک و هتخ
 -.یمقلاوتراچابو دناهدش هتسخ هبه , دوخ

 تعاب حص ۸ یاحن حص ادرف راک هک دنک
 . دون زاغآ ۱

۰ 

 مد رگ اب داره .یتباب زورما
 راهچ تعاس . تسا هتفاب نایاپ متیرومام

 هکنآ رد لق راچا مراد نارهت زاورپ
 ادح پیکا دا رفا ههاب منک ۵ لار رهخوت

 یسح تسا رارق زورعا . منکیم یظفاح
 یثا رحصاگد اد رگسع تیحوکحم یا رب لا رثذ
 هحمرد هکنبا زا هلانسان نمو دهد لیکشت

 موشیم ادج اهلآ زا مرادن روصح

۰ 

 , .دسرپم نارهت یالاب یتقو امیپاوه
 غارچ و هدرک زاغآ ار شندیراب هزات فرب

 یاسمرگ رکفرد نمو دننزیم وسروک اه
 هک ی ییکا تیلاف یامهرگو_رهتوب ریذپلد
 یامنیس رد یلدشل شوما رسف ملیفثاب قلخب
 . دتسه نا ربا

 ۱ دتدرف و دندرگسزاب رهشب همه , هنحح

 مزاعیفپیکااب , ءارمه یدحا رهچومو

۱+ 

[7۳۳ 

 هیقبز

 . دوب نودروگ تور هقباس نیا
 هاپیرادرسلیف نیرتهب راکسا هزیاج

 یتشک ملیف یارب « ولسالتنرا هب .دیفسو
 هزیاچمدن بكيلراد ملیفو دسریم ناگناوید
 . دوتیم لایژروا یوبراس نیرته

 * یلصا نابایخ رد هرافم » ملیف
 هریاچ هدنرب یکاولسکچ یابی لوصحم

 مه یمداکآ هجوت دروم واراک هکسپا ۳7

 ره راکسا هزیاچهب ماجنارس _ودریگیهرارق

 ی وف) یتیسویاوآ ۱ لاسلیق نیرته ان
 تر یترواق 1 رام

 ۳ وج : لاس سی نیرته

 # (كيلراد)
 شقن یارب دره رگیزاب نیره []

 (كنلد راره) ما زلابنیترام
 و

 م تن یارب دز رگیزاب نیرتهآتآ . دونیم نابز یجراخ ملیف نیرته
  (ینآ هکن) زرتنیویلش و.تلوزور روسیلا تشلگ رس یاهملیف

 اس نادرگراک نیرتهن [] یاهملیف نیرته ریاوچ هدنرب « ندوب هدنر

 (یقیسوم یاون) یی ترمه یوم جم
 یاوت» ملیف نتخام اب هزیاو تربار»

 یلادرگر اک یرته راکسانیمود هدنرب «یفیسوم
 یار ٩۳ لا ردل وا راب وا .دونیم

 راکسا * دیاتو یارجام » ملیف نتخاب
 یاسنیس راکهنهک زاسلیفهب . دوب هفرگ
 دل رسبلاتكينوربا هریاج رلیاوبالب واکیرمآ
 یناتنا هزناج «یلاپود دنومنا» دنهدیم

 . دریگیمار «تلوتره نیح *

 یر زا تافیرشن سیئر «پوه بای»
 ساپس هب ام لادم كي تفایرد اب یمداکآ
 .دونیم ریگلفاغ شنابدخ

 ابساسح هتبام كي رد « نیوراعیل«
 زور «رنروراکم» و «رگاتندور»
 ۰ ولابتک» ملیف ردی زا یارب و دوشم
 روتکا نیرتهب راکسا هرتاج ندوبره + قفوم

 . دنرگيم لات
 هک تلالاس (۲ لا نیا ردیورامیل

 عورخ 2« یاهلا زاغآ رد ار شامل راک
 هتحص هب یودورن رد ادتبا س دون هدرک
 .دمآ امنیس هب ۵٩ لام رد سیس تفریع

 (هیقب)یراد ربملیف

 دوضخ هک ینارادرب ریوصت
 وچ,دنرت قفوم«دتتسه ناشملیف

 و ۰ دنرادروخرب یرتشیپ

 د دعاوخ خر یرنمک یراک

 جت !ءاگچیهزین یرادربریوصت
 کورس هک تسا دقتعم نوچ دنتک یمن
 روا ناشچ سکعوروتاپ هلاسنچ

 ظ كمي اب و

 ماح قیاطم ار هاوخلد ر

 فک

 د اهن یرادربریوصت
 ته مه یسحش ی هلسوح وقود

 اب هاجپ یاهحس

۰4 

 ب هاجنیاب

 دشاپ هعلاطم نودب یلو

 . نم دش دهاوخ ادیوح شیرثآیم

 : هوش

 مربسن راکی راک ماگنع رب یصاخییت رطاخت رتشین راک عورخ رد

 و هک دنیم رهاط ینس یاهلر رد تئاد هک
 سپ ار دروص سا یسخش ی وب تشادجان «دلرزب هبرض » اهنآ نیرتححتم

 ۰ تسا . ملیفرب سامح "شقت یاغیااپ وا ٩6 لا رد
 مع یکی «یمیفر» یاه سصحت زا ,تفابتسد هداعلاقوف یتیوحم هب «نیلتاف»

 وا ات دوس یرگید تصرف ولابتاک
 . دهدز ورب ار دوخ راک یعقاو یاهشررا

 داضعم ابلولتش كپ شغ ملیف ؛اردوا
 هدرک یزاب یاداعلاقراخ وحب ار لکلاهب
 هکبروطبتشاد توانستلاح ودوا شفت.دوب
 لداصت وا و یدج هاگو دوب كيیک «اگ
 هدروآ دوجو تلاح ودنانب ییوحرایت

 یروژ یار ورطفاب ماجنارس هک - دوب
 -.یمهتشاذگ .هححع واراک یاهشررا رب یمداکآ
 ,دوش

 دسریم نایاب هب یلوجود رالتنا هرغالاب
 یارب «یتسیرک ی لوح » هک دوتیم مالعا و
 سرتکآ نیرته «كراد» ملیفرد یراب

 دولآكثا نامشچاب ولوم دن هنخاش لاس
 رکشتناگدنهدیار زا و دریگبما رشاهزیاج
 هکیلاحرد یصعع تلاح تاپ رد یو دنتیب
 «نوسیزاهسکر » زا تا هدزناجیهتنش

 راکساهمسچم ,يور ار شیسا !رچهک .دسرتیم
 . دنامد رکن كح

 اس تل یفاوج رگیزاب یتسیرکی لوح
 هفناع لات 4 دونح رد و نم لاس

 , امنیسو رثات رد راک

 تیقوملاس وا یاب عقو مد ٩8 لا
 ملفد نوچ - دو

 وا ی دخ هتشانگ شامل 4

 ةیهزا رزمیمو ( ناوجیدیساک - وات

 و «دنامیق ابیاههحسیزادربریوصت
 مس الثم. تسایچراح یهدش

 ار « یکیرگلای !دس*

 دوبهح رگ ی ایل اتیارادربریوصت
 یءدسک هیهتو, دخ وربورلاکشا
 دک یرادربملیف ون زا ار شیره ترک
 رک باحتناار «یمیفردراک یایاربو

 مت زا شراک صیحشت وا دوخ لوقهب

 سا لکترایب ییایلاتیا رادرب

 حتی

 هک

 » هحسیرادرب رب وصت نیچمه

 ثایطسوت هک) «پونچ شتآ» ملیف یءدخ
 «ییلر » طسوت (دوب «دش ماچنا یونارف

 + توپ هقرگتروص

 دوب ملیف لکشم یاههحب

 دوس یورهب تعنءاچ شتآ یزاپ زا

 دریگب ریوصت ملیف هشیپره
 یربوستیاههقح وانینچمه

 ؛ هدربراکپ شیاهملیفر د یرایسب

 رد هه رف لثم منآ كينديخرچ دناهلمح
 ملیفرد ) شدوسخ اب رفنکیتاقالم و نیمز

 1 ر رداک كي رد (كرزب یناث
 نرخا« اهنایسآ زارفرب» و «رارفیب»

 سه یعیفر رکذ لپاف یاهیزادربریوست
 شایب ادنیسیاه نیرتهب ءزج اراهنآوا هک

 ؛ دنکیم باح

 ضدوسج یهتفک هب هک طدوض 1 5
 دیا

 بیم و

 راد ور)

 زا هک

 کور

 وربور هحفص رد هیقب

 ی

 (زاک



 (دیق) یر
 رگیب فالخ رب «رارقیب»۵ "ن

 .دنک یمراک كادک مليقاپهک

 ییاهگنر هک مدرک هدفی
 یراوتارپال رطنزاو,درادتوا
 قانتاءاگ ملیفرد .درادن ییاشآ

 .دخرچیم هجرد ۳۹۰ ْن

 « تسینمولمم زونه رونی ۰

 یساحیءهرود نم هک بلطمنیاپ

 لباق + ماهدیناردگن یرادربریو
 ؛ ملین نیازآ رابکر لصف زد :
 اتمداد ماجنا اریوخ تسمه ماتق اس

 نادرگ راک هب ار ءاوخلددروم یربر

 رارق زا روطم نیا یاریو . م

 یلابا زین رکیپلرع یاهلاقنارج رد
 «اهناسآ زارفرپ » ملیف یا

 نو ؛ مدرک هرخ ناوختا تقاو
 تعاسمین طتف و .دوبهتعاسراهچ قاث

 تسابش یارپ زور رد یراد
 رتمولیک دصتشه و رازهودهک موتب
 مفرک یم ملیف « تشاد تعرس

 رد رثوم لاح نیعرد و كاب
 باذع اهنآ نتفرک يارپ هک ت

 نیرتبننش مات لصف یکی . 1
 اسب نیزتپ ندیناسر و ؛ پت ر

 لس زکید و . نایسآ رد کیف ۹

 یارجص رد یعیسو یهطوحم یزوم
 ءانطا قیرح دوبرارق هک «ناتسرب
 اههحسنیا زا یرادرب ریوصتیار

 مدوخ ناج زا عقاو « مرال
 قسباطم مراکهک ملاحشوخ و «
 4 , تس

 و یرادرپ ریوست هب مجار «یمیفر
 دوح صاخ ینابرظتارلآ

 دوخ نهد حطس قپاطمار ث
 : دنکب

 لرع : نوچ ییاهملیفیرادرپ
 ؛(ولراهب) ناجیبحیبط و ,

 رومهربهن ٍا هک دزاسیم راودیما

 هملاطم وپراس رد دیاب راد
 یسسهد نایرچ رد رکیزابلثم

 ریوست «یقیقح» و .دریگب زار
 هملاطمشراک رد دهدیم ناثن هکتسا

 «بشرسرون یتح واملیف رد .دراد
 , دراد تواقت

 «روپندهاسحربا » یریوصت تقو فرح
 (نایرع بت ملیف) «یدنولا دینسح»

 تسا رکد لباق ناشیوخ حطم رد ر
 ارچ مناديمن ۰ یمیدقنارادربملیف 1

 برات و تالیسحت همهنآاب
 «یزاریش» یلو .دوبن قفومنادنچ

 متخومآ اهریچ یلپح وازانمهکت

 «.دراد ارم

4 

 دراد همادا

 (هیقب]هدا زیعامش

 < اامنسهراتس زورونهرامش

 تسا یئانثتسا و ریظن یب هرامشكي « هتشذگ یاهلاس نوچ
 یاهولبات و یراکتبا تاقباسم « ناتساد « بلطم « رای ربر اههد
 امنس هراتس۲۵۳۷ زورو هرامش رد بلاج

 رستدوز هچره ار دوخ یفرصدادصعت اهناتس رهش ناگدننامسن

 . دنهد عالطا

۴۷۲ ۵۵ ۴ 
 (هیقب) روک فوب

 دوخ دوجو تیقح هب نانا هک یاهطحل

 تمهعیم ناسنا هک تس یاهطحل . .دربیمیپ

 ینالوط ردقچ ءار نیاو ؛ هدمآ ءار ردقچ
 تسا هیضق «ینیع» دید سا . هدوپ

 اردوخ روک فوپ, هکتشنيا رد هیضق يعسلق

 ووا ریوصت تهاپشرپ اجنیا درگنیم هنیآ رد
 یصب - ماهتشاد دیک ات «تیادح» یهفایق

 لکش كي «تیاده» شقلاخاب ررک فوب

 دید

 . دوشیم

 «قدهبیلآ» نیا - یبیرک دمحا [7]
 ...... تسا روک فوت

 ءاگنآو, هلب - شخبمرد ثرمویک []
 هکار هزوک «هدیسر كرم سسملهیروک فوبهک

 هنیآ رد « هدخ هدینک نآزب نز

 تسا تاقلمت هبه زا یئاحر نیا

 ربوست

 دن وکپم

 دجسم لصف رد - یبیرکدحا [2]
 هب رو فوب یاجن نییرود ۰ اهیتکارم
 هک ناراب تارطق و دوریم تیاده ترایز

 , دمشنيم نیبرود رنل رب تسیکاپ هناشن
 یشمارآ و هوکشرپ یسدقت ۰ لصف نیرد
 هیچ كيابآ نیا . .دنکآيم ار اف یهلم
 لابق رد تسون يوس زا هناهاگآ ییریگ
 هدوبنیهذم یمدآ ۰ تیاده هک رادنب نیا

 هرابنیرد باتک رد یئاهاج هک وگ ؟ تسا
 . دراد یلاهت راثا

 هکیماگه - شخمرد ترمویک []
 رد دنیشنیم نیبرود زتلرب ناراب تارطق
 دنیشنیمروک فوبكادیع یاههنیش رب تفیقح
 زابتگنا هراثایب یتح دحم یاهرد مامت

 , هتفرک كرمزا هنایزانکیمدآو , دویم

 نآ رد ضقلاخ هک دراذگیم یدحسب مدق

 ۱ هب دهم وآ تشاد دوح دوحو هنک ردار

 تشوک هک یمدآ . هوب هدوحو لسا»

 تاناوبح نسش هتشک زا هک ارچ دروخیمن

 هس تیاده تشاد رفتت یازترا یار

 «دوجو»نیاءاوخ تنادکیببارتحا «دوجو+

 تایح قح و تشادیمهگن اپرسار یناویح

 ار یناناءاوخ . دیشخبیم وا هب

 1 هنم كي نیاایآ

 یناک ههوبن یصحنم ؛ تیادح دنیوگیم

 واههطباش تیاعر رد ار بحذم هک دنته

 رد تیادحع هک دینادیمو «دننادیماهرایعم

 اهبوچراج راههثیلک هبشیاهراک زا كيجيه

 تسا هتشادن یئاتعا

 هکینات

 : ار شسربنیا - یمیرک دیحا []
 بردناوتیم هک وگ مینک یقلت وگتنگ مبخ
 وگتنگ ؛ تقورهات تیادهو روک فوب هراب
 وا تخانش تهج هب هدازینف شنیرگ : درک
 رظن زا هکاب دوب رو فوب و تیادهرا

 فوبتصخش زاوت هک ه چنآ اب. رهچ تاصخشم

 ؟تشادتتباطم ینئاد رظنن رد تیادهو روک

 رج نم سس شخبمرد ثرموسیک [)
 نآ یهمح وا ءاگنرب , هداز ینف دوجو

 تپادهنانآ رد هک مدید ار یئاهیگتشکرس
 و درگنیح هیآ رد وا هک یاهحس . متفای
 ند ربتس یکدنااب؛ دب ابیم ریپ ار درخ

 دشرسیم شیاهوم كنر و ءرهچ طوطح رد

 هس تعاشیب تروص طوطخ رظطن زا یپ
 یازج , دون بانک تیسخش و تیادع

 شق نینچ هک ته هدازیف هنهعرد
 درک و.دنک ینیرفآزاب ار یاهدیجپ

 تیاده روکفوب كنا , تفیقح رد هدازیه

 رشیجراخرا ون .دنچ رصاج لاحرد بس
 تم دکیستباثا رم یاءعدا هک مراد رابتحا

 هبب رغ هلا رت هه

 رد دناهدناد رگ ب

 اشآ پیرغ»

 اه ه ارم یاشا

 هسلک هنناوخ هکیلاح

 تناهنروآنایز رب امیع ار *

 ما .یل) یسیلگنا یناپمک «وتونم» هنا رتاهک رث
 اهساس « هنوخ یاهگشجگ وس» هنارت (یآ

 ال رهدننا وخ ود هرخالابو « پادرم» هنارت

 راکش»« مان نم یاهراک نیرخآ زا یکی

 تفصوصخم هرباچ هدن رب روشک نآ ردهکار

 دناهدرک هییک ابع دشاب نارواد
 مگ هیت اخ ز یعاح

 تخاب لئاسیا زا مادکچیه ابلس -

 هکارچ دش دهاوخن نم ندخ راد هکل

 دن زاددامتعا مراک هب نیم یعفاو نارادتسود

 مزادناهراک نياهب یجابتحا نم هک .دنادیهو
 تراجت هسچ زا ادج یزاگنهآ هب هکارچ

 یاهدنا وخ رههکه دش تا و ماهتخود مچ
 هنلیسر ترهش حوا هب س یاهراک یا رجاات

 امنیسو زاتسص وصخمهساکع

 ۸۴۳۲۴ ۰نفلت



 (هیقب) نین وخ یاهفرب
 وا رکب ییناسا شما وع یأسا و زیچهمه

 نآ هب دیسدرم هک ینوناف ودوتیم تواص

 ناشت اردوضخ لماک ییقطمیب تساتساو
 تایح و یگدنز لصا هک ینونات دهدس

 باتتک رد اهنت و تساهدرک شوهر ف

 تسویدیفس دره لال دتسا هزادناهچ , دنایم
 هدلویا »۰ ریدپاب دید رت لتالد لاف

 یابو تس. تاملک . کین هولج ثاحس

 درم هکیلاح ره تساهتسیار ندن یاهبتآ

 هک یمهاتت . دنرب فرح وا اب «دلونا

 دو زجاع دآ دارد را شنل

 ماس هامدات ناباپ كب اب ؛ ملیف

 وبا» . دونیم
 دد رگسم

 تم رف درو سهزرس هن

 هدرم ناوعب , بانک رد هکیلاح رت
 هابشوخ ماجان , ر !یتم رد .دونیمدان وا

 دنکس كارس یحلت كي زا یلاههک ام

 یاهن اف رظاخت تنیشح رف ؛ ندنش هعیاج

 هکار یلاهناسنا یبس

 فقعا وع
 دوحو ؛ دوخ اعاع

 هچ دن ریدبيمن ار یتنانک نوناف

 کس راکنا , دناهدب زگ رب

 یترهچ ون ؛ شف اب «یرسالکس هک دریذپیم ار یلاهصفا واین یوع

 «یودیناسنا .تساهدروآ هنیآ رد ارن انا «تاملک «دناتوخ رططاخ هیوا رانثر . دیس

 دسیاپ ؛ ددتم یناسناو هنطاعرب  كاپ اروا شایودب لفعت و تاداسحا . تسب
 هنطاعیب , نوناف رد تسویدیعس درما با و دکس یره

 یولب ناسا نامه , ناسا یا هک ناسس زن دیابیم هک _.هانادیموا دن اب یع
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 وآیم دوجوب ار یرگنا داجنهیاها رجام ؛ نز نیا ینالعیخ یاهبوسو
 .دینیديم .ميلمف ننا رد 

 ی دن. قنابونیل . هرفوج ورل ۲ زلسالور بس

 رز ددنن یاههبات هک تسا

 هدرک نوفدم باک تاملک یوتا ردوخ لص

 نیلوحیاهف رب

 رد ار مرفک . تلونحم یامیسهب هسناو

 و تساهتفریدپ

, 

 :شای رپیا وجماب

 هرس ینایرف هکیا#ب دروآیم دو تلح

 راک هوحن زا «یر» نییرود هکو گ .دوخ

 ابادنکیم تیاکح كيکتاب طام زاسلضكب

 لصاح ار ملیف رابتعا 6 تسا وتحدنا

 یلماک یگدنزارب . تخادرپ یگداس .دنکبم

 ۱ راترس هم اتش

0 ۱ ۱ 
 رق ها وحلد ؛ یملافره رذ

 ات شوعا رف ,اماهناس

 کت سد وخ یاییف رب"

 تسیماد

 ,تب)یطفاحادخ نیرخآ
 حبتنرد . دریگیه رظن ریز ناه

 نب یاهوباب یه كناوج نآ

 ؟نایمن رب یمجعت تک راعرپوس .دهدیمناشن وا یگدنز و «لونبا هخشار

 یر« هخاد رب «یر» ۱ تباعر رب هوالع «

 عوقورب هک دراد یاهراوشرارزگ نحل , هصق

 هب هگسا شاخ رافوو دونم میس . دکس تلالد یدادنور نسمچ یمتح

 نآ زا «یمومع یامن » ار اهامن زا یاهدع

 یرصتع ناونعب تعیط زا هک هدرک دوخ
- 

 ی را را را

| 

 وشییار ترس

 ات ی ی

 روب هقب ظطهب

 سنرون و تسا

 هنخاسردو میدقرذ

 سگ

 اجب ر,للید

 نور روتر7+ یادرگراکب یملف 1۱۳90۷

 ماک وا
1 

 تستی وب لوصحم  یکیز

 ۷ هجوم

۷ 

 ۳ ی ی ح ا

۳ 

 ۳ تی رس ی اس ی ی ی ات اس ات



 هتشون ینانا یاه هجاب دچره یلاحو

 ۱ اما دتخب هب تسوپو تشوگ ۰ رلدچ یهحم دی و

 برص و ناجیه زا یراع شلیف ۰ یفرط هکسیلاخ رد مینیب

 كييهمرال هاوخا هاوخ هک تسایاهانسپ  یاسسسه ملیق
 تسیسیلپ یاهنیس تاوشخ یاهدروخرب زا

 ریمآ زط یاهدرگش . ملیف لاح رهب ها ردوح یاج تنوشخ ملی

 ولرامیعبار : هنومن . دراد ار نمنلآ صاخ -  سفن هیکز ت - ناو
 راک . دناهتشامگ وا یارب هک یلنفاحم اب رخآ زاستشوئرس لصفرو

 یاهدروخ رب هب ودنیا هاتوکی وگتنک كي زا ی 2

 لکرو هناراک هزیر تعادرپ دنکیم كایلث لول 8
 دشکبم كد

 یرگن هناقاو یزادرب تصفاو تهجحرد دروخیمن منچب هحس

۳ 

 اکیرم7ی فیس ناگیرب زا فر یملیخر چدراب

 سم پت

 سا :اناتها مه قفاوت ان ایاتقو ولراب تمدخ رد اقیقد یزاس و

 تامص هصخ .تفر تسن يا زا رد تقفوم یتلآ سول رام تسعخش هی

 و . تسا هدمآ تسب یسیلب یاس صاخ یراکهزیراب هک دروآیم 5

 با وخیاهمدآ4 ملیف تالفحل رد

 (تاهلق)یتیسرو
 رسخست ار امنسهد رب گنادسنرت ناجیهرپ

 .د.گس

 بس ایکاائاور

 1 1 1 ۱ ۱ ز / 7 9

 اب ار هلجم هک دوس رتقیاش و رت مرگلد ار دانآو دربورف
 دا زاس رشتنع یرتداپز ششوک و رتشیب شال

 برش اهن ناوص امیس هراس كبا تسین دیدرت

 تیلاعفو تسا هدش هتخاش روثک یرنه طیحم یربخ

 ارگ رارق یرنه ياهداديور ریمرد نآ نانک راک
 دس ربنآ یاپمه دناونیمن یاهبرشل چیه هک تسا یصب
 دسریم پاچب ام هراتسرد هک یلاهربخ رثکآ هکبروفعب

 یوسزا . دوشیم هدروآ تایرشن ریاسرد دعب هتفه ود یکی
 يروص نآ هزاتو رکت بلاطمو یره یاهژاتریر رگبد

 6 دنایرت دنا ونیم اسیس راکت دسقالع هدنناوخ ره هک تسا

) 
 ) میت

 تسارزور یره لئاس نابرچرد اعسیس هراس دح هچان

 ینام, ساح تیعقومو لصف یدب تلعب هعنآاب

 بابا ادهعم ؛ تسا هدش هنساک تابرشن زا یضع شورف زا
 ۳2و

 اس درام راداو !رام اهاتس رهخ و داره رد هلحح تنش

 شا رزفادوج وابو مییهد همادا دوخ ژا ری شارزفاب ناچنه

 را دناوخ یاهزاین یوگخساپ دوخ یراج یاههبره
 مس
 . مشاب نایبوخ هم

 ام یار زین یرگید یداخو ترسم هتشذگ هتفهرد

 یاسه تراک و اهفارگلتو كيربت یاه هما . تشاددوجو
 بس یعاهتجال رزب یاه تیصخش یو زا هک دون یددعتم

 رتفدب اتیس هراتس ناگدنناوخو ناگدننکهیهت ؛ نادنمرنه

 ء دش لصا وهلجح

 یمراتسب هک یتحع همهنبا زا میرکشتم تیاهن
 هراسناوتب ناچسه ميدنموزرآ و تسا هدش هتشاد ینازرا

 مینک رشتنم همه یارب لآهدیا هبرثن كي ار امئیس
 ۱9و

 : ایم رد طقفزیمآ تیتفومهتفه نیمود زغآ

 یرسک
 لاس ملیف نیرتاوربیب و نیرتیسکس

 سس هچجبحمج ۳ ح

 ّت

 ۱ تی ی ی ی ات ی

 ی ی

 اعتیس هرات س ۱۷( هرامش - ۳۷ هحفص



 سست راي فرخ و تکرح زا هنحس بلعا

 (دیقب) ناراکهانک هک دروایم مهارف یلالم و دنیایم
 ی ایاضق ندرک لابند زا ار رگاشامت

 بس 1 احیا یتبغریب وا رد و درادىم اپ
 حسب ار یاهکحع تلادخ ب ۳

 مک هجو هاگآ راک وج هب

1 1 ۳ ِ ۳ 

 درابیم ناتاهرهچو راجر قفوم یاهدرگش
 ءاگتسد ۹ لوربات بدت ست تم َ 53 7 ک  هگتفک

 اوج لیک و ییلورابور ۳ ۹
 د کشم كي هنوگچ هکسا ِ بم

 :: شودربتونأآ ممسیه * ی دوج

 دمهمتاثاب اب . تسا تک رخ رد اهمد ۱ ِ
 اینا زا هتیقد دنچ ی ِپ 8

 توبات یهشوک لث ناوج : بوخ سرد اییزاپ هکنا هژیو ۳ اش ها
 قتعریدقت هک یناوج دراد شود رب

 دو ینول ترحدد و . (هیقر) زو رهاقشع هعیاش
 عورتو . دونس ریگتسد بوفیلع هچب هعیات ننا ميناديسنم

 لس وا هناکدوک یابورر یاب مئاديمرگا هک دمنکروان و هنفرگ

 ثکاو , فح شنکاو زگره.دونیم هدیناثک یقثخ تاعیاخهب س

 ۳ 4 ِ ِع ۱
 ۱ 7 1 ا

 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی
 اهمنآ لورناث . تفیفح یگدا وناختیعقوم نوچ مدروآ یمن و رادنسن /

 کم یفاکش دل تاعیاش هنوگنیا ان ادبا هک تسا یروط نه

 اس ی یوم رادتقا , سا سلول یلخدن اد دشا وخیعلماد و مراد تسودار

 تم راغآ شنادفه و یدوباف نب نونارسب هعیاش كي زورره ۰ اهدراسزا

 دما وسح هطبار زاغآ .مايرگنزاد راک واسم نع .درادن تفیاطم ۱

 تسا ۱ درب شوگن :

 اف نارد لورباخ ی تئاد راهظ
 سو فی رظ یاههتحل زا دن رادتسود اهینهب ارچ منادیم

 س > . اه هتشنگب تعجر یماعت . ریاین حرطم ار یلئام : یزا هعباثاب

 کلم و دونس هتخسا ملیف هن وگ رهنم ؟ دهدیمن فقو ةشحابادنا هک

 و کسو هتفو رنک هک دراد ریدر ار ...اب و شوبراداب یعشخ ههباخ

 تب کس داجبا اههدادخر لسلست یرایردهک یتاعیاتهک میوگی ماحبرص و منکیم

 تیتحمزا ان دراد ناوارف یعم « وا زپ ام یلادج رد « هدخناوع زوره و نم ۴
 یاهمحس ءبم هومن دربرگن اه لیلدبام هکنبو تسا هشادن یربثات رگیدکت

 مک یلوج هک درک يروآداپ تصرفومیدوب یرنه یاهنیلاعف رگ رد هکنآ

 سنرودو دناب یم ار دوریب ؛ سیلول نداد زآمنیازل رتشم یگدلز كيامادایا رب یرتک
 ۱۱ رطا هب وا دید زا هکنیا زا رگیدکیزا میداد حیج رت : ميدومنیم ادیپار
 دتبایم رطان یاجردو دکس یلاح هات هنوگچه زینرفاح لاح رد ميوتادج

 یلوج ددناب راتفر زرط « شتک رح اما . ميرادن رگیدکیاب یفالتخا
 هوسو او باش هاگهگ « لاحنیااب . دراد ِ ۰

 یلاها نودنابین نامارد نیبروداپ یاب ..... شوبراد یاهفرح و
 ؟بمرشیپ سوک و فب ربوصت هیمز سیوجم زا دپوکیم شویراد
 یاهدنهیک لبع هک دنکبع راتفر یسکعهنایو نمهک تساییوحهدنناوخ شوگو گ -

 رگاشاعن نیرتدباب ار ملیفنیا یاخامت تا  نع باور یهتس و مراد تسود ار شیادع
 ملیفرهاط زا هک یرگانامت . میدرک لمحت هتیمهنم و هدویقشاعو قثع زارونس واو ۳و ی

 - ی رادنکوتنکرب میف تب یقوت مارو هدناوخ تب ناو وگو. , «گنهرف شویراد» یارجا (هیقب) رتائت دقن
 دیسردوخ تساوخهبینقووتشاد ار یلانچ هسقالع دننامه « واهب نم 40 و ۳ صد 0 2 3

 هچ , داسیا زاب یلوگ كلتم زا متکی سو تسا شرهاوخهب ردا رب ثب هک دراد یزیخ و تف اه  دناهتشاد هک یژورو لاح زا ردام مه
 ۳ ی ۰ دنکمم هدژزسلد و هتس رگ اشامن -. سبز

 وب گ نلونعشویرا ۰ لصوح یب رگانامت تحاقو ميئاو هک . و » هدیپم - شوگوگ تذورهزاب ی ءاج ناتیاهیلاوعخان اب یتیامن -.تیبقومهک "تهجنپا زا «ریذپاتریبتت» اد هلص : َ ۲ دنوگوک هزایردهک اهندمآ رطسرس و اهیراذگ هطان * "۰ چچِ دوبیئررا ناجنا یاراد ملیق هک , بوخ ار ینامیان هلماجتارد " انیسراچ 2 ۰ و . دننکمم های هیالک هب , دنزاد و
 . میئک لمحت ميهدیم همتاخ «دوب هدیدرت نقتوعیویز ۰ ای هک یشنانعب . تساهدناماج ربیاپ ناشا ۱

 ۱ 1 وکس .دنکيم د رد
 اب, نادنمرتع نيا نارادتسود ميراودیما و اربوخ تمیبط دیاش ۰ یئالوط یک رزب رداهیهدزتنحم .تیصخش ,

 ٍِ ربا دنا
 2 » و دروم نادنمرته یاهفرحوبلطم نپا ندناوخ یریبت دیابیم اهتوکس نیااما , دشاب نپا و دوشیم رارکت ردام دوجو

 ی و ,رطاخنیزا . هتفاين هک دبایب یاهحص . هتسا م

 انس هرات سس ۶ هرامش

۰ 
 چس ترم ی ۳ 9 نت



 یاهترورض یارب و۰

 لاک و بل

 دورو دیئوگی ناشیا
 مدرم تسینامق دم آي

 لیلد یک بس وج

 دنسیوگ و

 ات
 تسیل یزپبو ]
 ردام مکش زا ناخدوع

 رگه دندو هدهآ

 ورتحد یدایژ مد
 .دناهداتسیا یزتناآ

 فو رعمهدسنا وخ ۲

 و مالس

 اهنیبرود . مین

 نایدصتم قیدص
 یانقآ ی

 دودح هعانرب نا مياددی

 یسیا یط یلو «دت یح
 یلاوئس نیلوا نیا , هد

 همان رپهدنک آی

 لکشم راس راک همانر

 ۳ ۳ 0 در ی ۳

 ی زا میاهدرب دوس فورعمنادرگ راک و ۳
 انیارب همانرب كي هک - یعتاح یلع هلمج

 جور

 1 زاسا

 ۰ ۰ همانریود هک یربنق دایهش . تحاس 9

 هه هم تاکنرمآ زا ملیف هتشر لیصحتلا غراف ٍ 9 ظ شر یچایمیک نژیب رتکدو هدرک هبهت ار هیلوا
 دوزفا رهچونم 8

 و ناناکیا اههلوگنز یاه هدنناوخ
 هدناسر مومع عحالطاب «لآ ربا میلف هناخ» ان ار دوخ یراکسه زاغآ اه یمامت اما دنراد تفرشیپ یارب یدایز

 تقفاوم یدهعل قبط راک عورخ زا شیپ

 امان رب یاهراباک اب نشچ جیهرد هک دناهدرک
 ناشنادص .ددرک تساک هزاجاو دننکن ارچا
 . دنرادن زینار

 یفرعم ؛ تساهدیدرگ نآ عبزوت رادمدیهع كنبا هک !ریناهملیف و

 ناب اسم
 ی جا رب نویژیولت هک تسین نیاام فصل

 ردیناغبلبت هلیسو ثلب تروصن + هو رگ نیا

 رش اینآ دزمنسد نتفر الاب تعابو هدمآ

 ۱ دوخ اه یسورع
0 
 رومرب نایایا امانرب نیا هنبلا

 ود راک هزان یاه هننا وج

 زا رباتخا
 ت مه هی

 یگنر ست نیل رکسادداو

 یتدنبلوب دام-نگ رب یدنک - داردیعس : تکرش اب

 نیلزاکت چ - وگنال# " " تک

 یردان ربا : نادرگر اک

۰ 

 اس
 اظتناهللاتزع -یبانج هتشرفس یدسحا رهچونم : تک ر ش اب

 زرواشک یلع دمحم ویریغص جریا روبناجن زربک ا-

 در .دها وحت

 هفه همه تسق دنچ شخب زادعب هک ارچ

 هک تئاد ميهاوخ زین ار یلاه نامهبم
 نبلوا اهاجنتقفاوم تروصعرد مسهرا ونییا

 ۱ تاب مدوخ ناشنامهس

 چ نم مقوم نیمهرد

 ار

 ِک ۰ مسلیپ بت

 2 ارام هتحم درک نسیم
 اک یچایمیل ۳

.۲ 
 نه را را را را را

 ۳ ما هنف رگا رتکد هر نیارد نم

 تسار .متسه نارهترد هک تسیندم نونکا
 رنا ام ینوت زب ولت یاهوش سکش یلصا تلخ

 ابند ار یفده هنوگچبه اهنآ هک تسا

 تسن مولع . دکسن

 و دونس شحن یس هورگ

 ؟ تسیچ
 یا رنک تسا ناااههد وگنز نسجح نیرتگر زن

 هنف رگ راکبققد یزیر هما دورکق نآ ههت

 ی ص

 هسچ یا رب هیا

 شا یلصا گده

 تا

 رباص یداه : نادرگ راک هدوختم رتکید و هل همانا

 0 مینکیم یاهثوک ارنامدوخ شاوب شاوب اه

 همه ۰ 4+ هم هدشناوخ نویزیولت رودپرک - یتیمق رکا

 ۱ / بیمرد میدق یاهنارود یاهمنا لکشیار اه

 هم تفج تام منچ كلپ تشبو دروآ

 ۱ دنکبم هنچ

 هع  کی ۶ هسج و

 ود ,نایدصتم هپ ار تاحیضوت نیزخآ

 یزیورب ورسخ : نادرگ راک

 هیث رم
 یریصب دومحم ب میرم "یدمحا رهچونم : تک رش ابژ

 دنکیم مهنع یزای
 اههدناوخ بلغا زا هدننک هیهت -

 دیاش ۰ دکیم هدافتسا روکد ناوع دعقف

 ار هدناوخود یکی هک .تسا نیا شاده

 فضمهلعقت نیرتگر رب نیا . دنکنال الماک
 مه -ِب , تاج هلوگتز هبان
 یردان رسما : نادرگر اک همانرب طض زا مه نییروب 3 1

 دنشا:تب کش

 ۱ ت همانرم ناگدنتک .هیهتزا یکی ب
 دنزپم یع اههچبرس برم راتفا كياپ

 تساهعان رب تدئ رتهب شفده وا هتلا

 امنیس 9 ملیف زوما نامزاس
 ۳۱۷۵۷۳ : نفلت دیشمج بابرا نابابخ - نا

 اس هرات - ۱۷( هرابش
9 1 ۳ 1, 1 

 - ۳۵ هحفص ۲7



 دی.

 ۳5۳۰ سین سو سس یو

 سس تب سس ست

 سا و ی ی

۳ 

 یمی رک دمحا:رظن رب ز

 ...اههواشا
 9 هدش شومارف اهناتسرهش رضاتآ تساهداد هچ وا هب رتات « هدادرابتعا رتات هب یخیاشم رگا

 ... رتانت شوجو بنج : یئوجشناد رتاثت * ؟ تسا

 هک تس قران وداهیرد

 تسا هننام رود هجحس یحپ اتم

 هزودینامر هک ین« یخیاشم» .ن

 و تشاد هضجس اب یاهدنخرف تاسو

 تخیم آی هام الاح و درگ اپ شایس

 و » دون یرگیزاب تکوخ . یخياثم
 دیه اف رک نقب هب روح

 دهاوخ دوخاب مه ار یرگیراب ءوکش
 هو

 اهملیفزا یضعب یهطرو هیار وا شیزاب
 هبار شبرگیزام دادعتش هک هدیناثک

 دربی رره

 ۱اهملیف مادک ميوگب هک دراد یترورض

 هک ینارگید یارب اهملیف نیا اب هچ
 ب دنتین یخیاشم اما - دنرگیزاب
 یارب ۰ اما دشاب تفاد شاهذژرا
 ,هدوخروضح ابار هنحص هک ییخباشم

 تینقیالاهشزرا نا دهدیم یگرزب
 ییخیاشماپماهتساوتت نم ؛ !رچ اشاح

 رد ار وا هکنیا رطاخب دیاش . میاپپ
 ماهتفای یرگید ی یضیاشم رتات

 رپ ار وا تفو مامت امنپس الاح
 هدنامنرتات یارب شیلاجم . تسا درگ

  تسا

 لنار وا هک تسیل یتس رد نامک
 یخیاتم , هن میلادب هنحس زا هدنک

 نینچنپا ارچ سی . تسا راه رازتب
 وجتسج دیاب ار تلع ؟ هدیرب , هنحس زا

 رتات هب یخیاشم رکا هکنيا و . هرک

 انس هراتس بت ۱۷ هرامک هس

۸۱۰ ۶ 0 ۲ 

 ؟تساهداد هچ وا هب رتات ؛ ءداد رابتع

 واتشگ زاب راظتنا مشچ ناوتیم منادیمن
 نانچمح نم اما . هناپ دوب هحص هب

 دنام مهاوخ راطتنا منچ
 هناعشاع و بصعتع هک یناوج 

 زایگنتلد هب . تفگیم نخس رتات ر
 تفک دهخ» رتات

 ارجایارب ینلاس هن هک 5 ؟ و

 هتورگیزاب نزیاه»رهچ هن و ته

 رتات رپ و لاب ریز تسد هک یزوسلد
 یمیمس و شورحرپ ناجو دنک

 ذگز دیدرت یاج هک در فرج

 تفگ هک هچلآ نیرک رواب
 بلغا - اهناتسرهش رد ربات

 دراد ینامابا عضو هم اهناتسرهش

 تسه مه یخلت تایقح تسا تاوقح نا

 هب اهلاتسرهث رد یئاهشیامن رّکا
 اههچبوربکرزب قتشع زا تسارجا
 جيههنرگ و ءدش هدید كارادت رتال هب

 اههچیوریو رتات رکنپ یهاگتسدومت
 هک ورسفسات نت اب ناوتیم

 هک نونکا « اما دروا مه هیار
 دراد زارف رتات سار رد نایب هن یه
 رد رتان یاهبتساک و مک زا نشفگن
 تا تایخ , اهناتسرهخ

 اپ رتات زا دوخ نایرپصن هچ

 و دراد هنپرید یانشآ هنحص اب هفرگ
 ورب فرح . تسا هدروخ اهلد نوخ
 و دمهنیم بوخ ار یاتسرهش یاههچ
 . دشاب درت هدننک جالع دناوخهم

 زا دهنم نوچمه یناتسرهش هکیتفر
 ,نالوئسم یراگنالهسای یراچان طرف
 , دشاب دنموریا یرتات نلاس دقاف

 یزوسلد سامحا یمات چیه هکینفو
 هکیتفو , دشاب هتشادن رثات هب تین

 رد تشا

 تتچس

 هیسک

 اههچبو دشابهتشاد نر رگیزاب ثاب اهنن

 هتف رگ رارق یدوبم نینچ یانگنت رد

 رشات ذوفن هب ناوتیم هنوگچ دنشاب
 9 ؟ دوب راودیما مدرم نایم رد

 ,اهندعآیرگید ونتفر یکی , اهشالت
 ندناسانش رطاخم اهوکتفک و ثحیو
 ,دشاب_ممسویرامش رد_مدرم هب رتات

 دینک زاعغآ اهناتسرهش زا دیابیم
 هب ینییدباپ اههچبو ربهک دیزاذگن و

 دننک هاگن « یاهنحص شالت هنوک ره
 نانآ لاسق رت هک دیشاب بقارم

 دیل وئسم
 دوسن ینوجشناد یاهرتا رگا 8

 ارس ار رتات تابح دیابیم هنوگیچ یتسا رب
 هک تسانهنادب 4 ؛ فرح نیا . ميتفرگیم

 تسا داربا ین و پا یلوجشاد یاهراک
 یاهراپ رد . دراد مهصن داربا افاعنا

 هک هچنآ سا . دراد مه یلیخ عفارع

 ور دوجو رد هک ینورخ و شوج ته
 خر ار رتات یگدنز و دنزیم حوم اهدچ

 دنا هنخیب ارذوخ درآ الاح , ناگررب , دشکیع

 هضم زا ناتلد و مشچ . هتخيوآ ار كلا و
 رد اهناوج تسه هچ ره , دیاش ؟ تسا ریس
 هحص هک وباکترپ ودمرگ دنهار زاغآ

 كنرودچراپ و هتخت زا یهاگیاج , داشبا رب
 و یرکف هاگیاپ , هحس . تل غور و

 ار قوث و قوذ . تسناآ تک ره هاگنادیم

 هام دنچ و نیدنچ هکنیا . ینیبیم ناخرد
 هبار یشبامث ات دنزادرپیم موادم نیم هب
 ,دباپل رتشیب یاهنفه دیات هک دنراذگب ا رجا

 ناثا شن نوچ دنفایمن شخوج زا اما

 رگا ۰ تسیفدوتس نیا . دنزیم هنحم اپ
 اسا - تسه هک - تسه ناثراک رد طط

 - نوخ نيا 4 رثات , تسبن نانآ ردیدوخ
 . دراد زاین هدلز و مرگ

 ه

 ار «ا رتکلا» رتاثت نابوجتناد

 یاهرصه ر

 ن وحتناد زا دبچ ینت
 ۱ یی امن 1

 انشآ یاه رهچ نیا

 > ؛ خراتنپ میروخیه
 ریمایرو تبه زنا

 رم اهن زا
 حس اسب در ورق

 سا و ۳

 تکاس زا سپ یلاو رثعج
 سس

 اما . تساهدرکل زاغآ رتاتت
 ار یاهزاتتیلاعف تسا رارق هک
 ,دنک لابئد

 تسیلاهیاد رگ اک هلمج زا یسلا و رفعج

 یاهشزرا. هنشادرابنخا رد ییوخنتم هاگرههک

 وب م ولت رتاثت , تساهدادزو ربا ر قوخراک
 یلاو هک «نک همومز مملاس شوگ رد»

 بد یا« ومن دومنیم یزاد یخیاشم قافتاب

 ینادرگ راک رما رد یلاورفعج راک هوحن زا
 دو رثاثت

 یتاعوبطم هسلج
 هه نیمه هبننکپ زور [2

 دخ اپرب رتالت هرادارد یتاعوبطم
 عرص » شامناپ دوب یاهفراحم

 یس

 «یشنای

 اناسردسس دیمح هک فوخچ ناوتنا رثا

 3 تساهدومل ینادرگ راک

 یناهنرحشیامن نا هراپرد,هلج نیارد
 هب هدنیآ یهتنه ردایوگ شیامنن وا . دعآ
 .دمآ دهاوخ هحس



 هدکشنادزا شورد دوجم

 حاک رط زاهماشیام
 .«تسا هدش هئارا

 بلهاث» : هاملنفسا

 ناناوج خاک زا زرد

 تمک هکنآ» : ءام دن

 عاک زا تشرپ را

 هارتخل» :هام

 هزات هن یناتساد
 یمشاح یدهم : یهتنون
 گنهرف شویراد : نادرگ راک

 نیوس- میهید نیهع : نارگیزاب

 تبویژوروناضر_یمتاهیدهم_یمیلت
 ۷ ولدوجتهیسوس س .یگذسح لیعامسا

ِ 

 - ولاقادمحا - تاضومف نارماک

 -- یهانپ هللادبع - شرورپ ت رسایع

 ... اهناتس رهش رد رتانت و

 و اهدردیفاکش زاب

 اهیریگ رد
 تب یاهو دیبج . هتسخ اصرینع
 بالک

 یولوم رالات : ارجا لحح

 ییفاکشزا , «هزات هن یناتساد» 3

 هداوناعتابدا ره یاهب ریگ رد و درد

 گنهرف رد هک یامداوتاخ
 هنأتن هب

 تسا

 . دیآیم عامتجا ر هم اح

 یداعیا دناوتیم شیامن فرح سپ

 :یا رجا رب یاهیشاح

 اهوژرآ غاب

 نهآ و دود یاههدروخرس

 تسودرشب زیورپ : هدنسبون #

 یولعلامک اضر : نادرگر اک ٍ#

 - یسوط اضر : نارگیزاب

 یولع لامک اضر

 دهشم شيامن هناخ یوکسرب #
 هداهشمشبامن هناخكچوکیانفرد

 تآو یاهنحص هنا ریفف و زیگنامغ عضو نآاب

 شيامن زا رادد : هتکش و نویعم نس

 هدتک راودىا و شخبتذل هوزرآ غاب»

اناکما مدع دوجواب هک تهج نآ زا . دو
 ت

نج رد هک یتالعش و یفاک
 «یاهنودحم س

 قتع اهندراد دوجو تخنباپرا ریس

 دروآ ی هرابهنیرمت نینچهک تساهناوچمدا را و
 دنادیمار نیا زین رگاشامت هک بوخ هچ و

 رد , دهنيم جرا ؛ هدش ماجنا شخوگ ریو

 تقیقح یهجاوب زا تبحص «اهوزرآ غاب»

 رسکف زرط ود اب مدآ ود و تایور و

 یاههجاوم نینچ كحب گنس هک توافس

 ی رهچ 4 تسا تفیفح تخل . دن وثیم

 و دنابامنیم ار شخلت هتیمه
 « نآزا یپ

 اهوزرآغاب رد نتفرورف و تقیفح زا ریرگ
 .یقا ویایند زا ندخ ادج , هان وآ ینامر و

 تس یارب ؛ نهآ و دود یاههدروحرب

 + دنابيمن و دننوجیم هک هچنآ هب نتفاب

 |[ زا یب و دن وشیم«اهوررآ اب » یهار

 ..,قنامیمهک تسا رادباپهنیمه تنیفحره زاد
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 ادیپ «هداوناخ كي» لئاس یوسارغ

 - وهس هب اي دص _ هدنسون هک

 تسا هدومن یگناسم دنبیاب
 فرح

 یاهرایندرو آ ایام

 یهتخیمآ مهرد یهطبار اههیشاح ر

 یگع مک مه ز اچ !رصکاوناخ دا رفآ

 هرزب ردپ راتفک ۰ هنومن هب . دنکیم
 هک - شاهتفر ایند زا رسمهاب هداوئاخ

ِ 
 بدرذگیمگ رزب ردپ نهد رد

 نوچمه

 شود رب هک تسیروجات یفاضاراپ

 دوشیملیمحت و دنکیم ینگنساه هطب

 ۳ دنلب راتفگ كت , رخآ
 نزجر رد : اب

 هتحس یفت « ادگ درم ریهاصوحو

 نایاپهدن راثگ ربثات یهجیتن و دریگیم

 دنکیمثول ار

 یاهب سگ رد اهتصخشزا كي رح

 اهبریگ ردنی هک دنراء دوخ ساخ

 لاح نیع رد و لزلزتم یهیحور

 .دزاسیم شاف ار هداوناخ رییذپان ریسغت
 هک_ یئوراجاب کر زب ردام روضح

 دیایمیتقو رد تسرد و دراد تسب
 دئکیموراج ار قاطا نوریب ربام هک
 تسیریذپانرمغت و لزل زتنی مدنهدنادن

 ؛ و گ رزب ردا« هکنیا طاخب ه لزلرت»

 هحتس ردتیق ۳۸

 یاهویش هب «تسود رشب ربورپ»

 اضر# ودنارورپیمار یعت نینچ ۰ یقطنم

 ۰ شیامن رگیزاب ونادرگر اک «یولع لامک
 ار مهم و لکشم راک ود هک نآ دوجواب

 نآ زا هصاخ . تسا قوم « دراد شودرب

 و دراد رگیزابود اهت , شیابن هک تهج

 شرورپ یارب یرنزاب تسد ۰ نادرگر اک
 ناچسه.دراد اهنآ 4 یخادرب و اهنیصخت
 راذگ ربثا تخس زین یسولع امر یزاب هک

 تسا بوخ و
 قایمحیلع ؛یروعغاقر ؛ یرباصاعر

 رتاتتیدهنم نافشاع رگید یشخپجات دیحاو
 یاهدعع مهم ۰ ناخرنوم یاهیراکمه اب زین
 رد و دنراد شیاعن ندمآ رد ارچا هب رب

 مه نمیشن قالعا ود هب رتشیب هک یللا
 رگ اامت رقندانفه :تسحزبو دنامیم هسوبپ

 هک ی اهماگنه رد : دهدیم یاج دوخ رد ار

 زادید ۰ تسایمیک (دبینحو) بوخ شیامن

 تا ینبهوم عقاو رد «اهوزرآ غاب» را
 . تئاد اهناوج نیا نویدم ار دن دیاب هچ

 یفاکملگ دیشمج - دهشم

 امنیس هزاتس - ۱۷ (هرامغ



ِ ۰ 

 ظفاحادخ هو دن زاسب یملیف . امنیسیانز اسلت دل احد

 یط هک تسا نآ لصاح «نیجامرون

 یرایسردگیم نآ شیامن را هک يندم_. ۱9ت#ت# تگ تلف ول
 انا سوصخ هب دناددرک ندپب نآ زا تا هه ۶ هه
 هراتسنیا « ورنوم تایح نامز رد هک دم هچ تی

 دوب ناشهقالع دروم رگیزاب

 ۰ ورنوم نیلبرم شق یارحا یارب

 ار« و ریتسیم» وجتسح اهتدم زا سپ
 شایندرکنرواب تحابش رطاخهب هک نتفاب ناک راتسزا مانکچبح نیقب هب 0

 ملیف . تسوا دازمه راگنا + ورنوم هب یترهش«و رنومنیلیرم »نوچمهامنیسملاع
 و دما نارکا یور هی و دش هتخام لییمس . دتاهدیدن دوخ *هب هنادواج :

 مه لابقتسا نآ زا نارگاتامت هچرگ تنم رد امیسرت سکس یگشیمح

 یدایزترهش ه زینوریتسم ودندرک یاهمشچ ۰ شایرگبزاب ءاتوک اتسن
 تیمهک نانچنآ ملیف اما تفای تس درک هریخ دوخ یوس هب ارن ایناپح

 نادقتنم نیاژاو دون قفوم , تناوت .,شاءرظتنم هریغو یناهکا گر مایو
 یاربیراو و دندیدنسین ار نآ ملیف ۱ دناش متام رد ار یراهب

 دندناوخ و رنومنیلپرم یاهک اجهنیس
 هنچره . نونکات ماگنه نآزا

 نادرگ راک ناناشوب یرال یارب یهءژوسیلبالد هب ورنوم نیلپرم یحاگ

 ؛ وریتسیم و نیجارون ظفاحادخ هب يهاک . دوشیم ناوارفیاهتسپ
 دناوتیمن رظن نیا.«زات ورنوم سلبرم ابشایقشع طباور ندش ال رب رطاخ

 هب اهنآ هک اریز دشاب بئاص نادج كشيا و اند روهشم نادرم زا یکی

 شا هبقب؛ دناهدیسر ۰ دنتساوخیم هچنا یصلیف رد شدازمح روهظ رطاح هب

 ۱ تین مه» شیب هک ورنومنیلپرم یگدنزیاسارب
 رس وب ؟ر وام ات ,.د نامزرح زا

 تسا هتخددنا اهناب

 ط 3

 نيا هب نارگ امنیس , اهلاس زا یپ
 نیرتروهشم ساسرب هک دنداتفا رکف

 گیراب «هیش» ال
 ۰ ۷ ۰ و یوبزب رند برس ور

 مینارطخد . تسا هدیسرل تیمسا ناج كبردیزاب شیپ یدنچ نوللپاب ناجیئاد

 یاهنویزیولت رد یلوقبهکار یئابپس ملب
 رحمی رج ی کیا و ایلاتیا

1 ۳ 
 «هلا والدو رتیپ یاهرمس * هک ملیفن

 ۱ را اد گر اک نیلواطسوت و درادم۲

 اکرتشم ملظعا تمسق هک دنا هتخاس نویزیوت كمکاپ (یراعفا یور ۳۷ 3 ِ 1 ۲ ۱ یوری)

 »ظدیم لبکشت اه جراخ ار او یاه هننآ ربا نوری وشت و :  ۳ ۱ من مایا سا

 تن دا وح سس

 ءهنم حایس كي مان ۶ هلاولادورتی ۰
 یک سابع ءاخ نام رد هک تسایناب*
 و یایم نا ریاهب 7 ۱

 یاصرهم عرش ملی
 ِ انا هک تسٍوآ

 !. یهلا مورب ینابرق وت ناب رف-

 امسس هرات - ۱۷۸ هرامش -  (۳ هحفص
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 و نا ریا طباور هب رهن یت

 درادی !پورا یاهزونک هم
 ادم هکنانا و ریخشآ

 دشابیم ین غول ملیفیا ناکیبا



"۹ ۹ 



 مچرپوس سراب اب

 ۹ بم ۰۰ 4

44 ۱ 7  

 ۱ نایت یفارگلت ۷۰ ۸-۱۹۴ نفلت ۲۷ هرامش


